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خاص بتن ریزيروش هاي بتن هاي ویژه و 

:عنوان دوره

علیرضا تجري: مدرس دوره

a.ahmadi
Draft
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آشنایی با مصالح تشکیل دهنده بتن:فهرست مطالب
طرح اختالط بتن
بتن خودتراکم
بتن توانمند و پرمقاومت
بتن الیافی
 بتن ریزي در هواي گرم و سرد

بتن سبک سازه اي

بتن پمپی

(شاتکریت)بتن پاشیدنی

بتن پیش آکنده
 مکیدهبتن

 غلتکی و بتن پیش ساختهبتن

دوام یا پایایی بتن

a.ahmadi
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بتن
سیمان

 (ماسه-شن)سنگدانه

آب

 (یمعدن-شیمیایی)مواد افزودنی

.استبتناجزايچسبانندهاصلیجزءمیدهدتشکیلرابتنحجمصددر15الی7حدودکهسیمان

تشکیلرابتنحجمدرصد75الی60حدودکنندمیایجادبتنفشاريمقاومتدررااصلینقشکههاسنگدانه
75بینسنگدانه هايبه.می شوندتقسیم(دانهریز)ماسهو(دانهدرشت)شنبخشدوبههاسنگدانه.می دهند
.می گویندشن4/75ازبیشهايسنگدانهبهوماسهمیلیمتر4/75تامیکرون

یروانایجادنیزوسیمانباهیدراسیونواکنشانجاممی دهدتشکیلرابتنحجمدرصد21الی14کهآبنقش
.استقالبدرحرکتبرايبتندر
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سیمان
خاا  ، (سنگ آهک و سنگ گچ)مواد آهکی : ازاولیه برای تولید سیمان عبارتندد  مواد 
(.و اکسید آهنآلومینیوم اکسیدسیلیسم، اکسید )رس 

یبمرحله ترکبیدرصد تقریینام شیمیایمنشاماده اولیه

قبل از کوره CaO63سنگ آهکآهک
دوار

قبل از کوره SiO220خاک رسسیلیس
دوار

قبل از کوره Al2O36خاک رسآلومین
دوار

قبل از کوره Fe2O33خاک رساکسید آهن
دوار

قبل از کوره MgO1.5خاک رسیماکسید منیز
دوار

کربعد از کلینCaSO43سنگ گچسیمسولفات کل

چرا به سیمان سنگ گچ اضافه می کنند؟: سوال

a.ahmadi
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(پس از خارج شدن از کوره) اجزاي شیمیایی سیمان 

1-C3S(3CaO, SiO2) تري کلسیم سیلیکات
 (.هفته اول موثر است4در مقاومت تا ) سریع گیرش پیدا می کند
دارای مقاومت اولیه خوبی است.
 کالری بر گرم120میزان انرژی تولید شده حاصل از واکنش با آب.
مقاومت بتن را در برابر سولفات ها کم می کند  .

2-C2S(2CaO, SiO2) دي کلسیم سیلیکات

 (.ام موثر است4در مقاومت بعد هفته ) دیر وارد واکنش هیدراسیون می شود
دیرگیر است.
 روز ایجاد می شود3تا 2مقاومت اولیه آن بعد.
 کالری بر گرم62میزان انرژی تولید شده حاصل از واکنش با آب.

a.ahmadi
Draft



6

3-C3A(3CaO, Al2O3) تري کلسیم آلومینات

سریع گیرش پیدا می کند  .
تاثیر ناچیزی در مقاومت فشاری بتن دارد.
 کالری بر گرم210میزان انرژی تولید شده حاصل از واکنش با آب  .(MAX)

(با تشکیل اترینگایت)می کند  کم هاسولفات سیمان یا بتن را در برابر مقاومت
 میزان بیشترC3Aو خرابی  سبب افزایش بیشتر سنگ گچ شده و این باعث انبساط بیشتر

.سیمان سخت شده می گردد

4-C4AF(4CaO, Al2O3, Fe2O3)  کلسیم آلومینو فریتتترا
گیرش متوسط
 کالری بر گرم100میزان انرژی تولید شده حاصل از واکنش با آب.
باعث تسریع هیدراتاسیون سیلیکات ها می شود.

.شودحضورش در سیمان خیلی سودمند نیست            بهتر است مقادیر آن کم 

.است shrinkageتنها سودش در جلوگیری از افت گیرش یا 

a.ahmadi
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هیدراتاسیون یا آبگیري سیمان

ترکيب شيميايي سيمان با آب(  = هيدراسيون)هيدراتاسيون 
C2S  وC3Sمهمترين مولفه های سيمان هستند که در مقاومت نقش عمده دارند

(Belite)باليت 

(Alite)االيت 

ژل توبر موریت= ژل سیلیکاتی= سیلیکات کلسیم هیدراته شده
C-S-H                                                                                  

232322

232323

)(42

)(362

OHCaHSCOHSC

OHCaHSCOHSC




ناخالصناخالص

6323 6 AHCOHAC  ژل آلومینیاتی
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8 :    Iتیپ
.همان سیمان معمولی است•

.  نباشدمطرح ازدیاد دما و حمله سولفات ها زمانی مصرف می شود که •

.استفاده نمودو خشک آب و هوای معتدلاز آن می توان در مناطقی با •
ه جاده ها، پیاده روها، ساختمانهای بتن آرمه، پلها، سازمانند کارهای معمولی در •

. های راه آهن، منابع، آبروها، لوله های آب و سازه های بنایی استفاده می شود

انواع سیمان پرتلند
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:   IIتیپ  

.از نظر خواص سیمانی متوسط است•

کمتر   ( C3A)و ( C3S)بیشتر و (  C2S)تا حدودی دیرگیر بخاطر•

مقاومها سولفاتتا حدودی در برابر •

.زیاد نباشد مجاز استسولفاتدر مناطقی که غلظت •

انواع سیمان پرتلند
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:    IIIتیپ  

سب سیمان زودگیری است           در مدت یک هفته یا کمتر مقاومت باالیی ک•

.می کند

از نظر شیمیایی مشابه سیمان تیپ اول•

مناسب برای جاهایی که قالب باید سریع باز شود و یا هوا سرد است•

در بتن ریزی حجیم مجاز نمی باشد           حرارت هیدراسیون باال            •

ایجاد تنش های حرارتی            ترک خوردگی

Iبخاطر ریزتر آسیاب شدن نسبت به سیمان تیپ 

انواع سیمان پرتلند
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:   IVتیپ  

ب سیمان دیرگیری است          نسبت به سایر سیمان ها دیرتر مقاومت کس•

.می کند

حرارت هیدراسیون پایین•

( درجه50تا 40)مناسب برای بتن ریزی های حجیم و یا جاهایی که هوا گرم •

.است

انواع سیمان پرتلند

a.ahmadi
Draft



12

:   Vتیپ  

.سیمان ضد سولفات است•

.کمتر از سایر سیمانهاست( C3A)و ( C3S)مقادیر •

.مناسب برای جاهایی که غلظت سولفات زیاد است•

.در شرایط تهاجم توأم سولفات و کلراید مصرف نشود•

انواع سیمان پرتلند
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(IA،IIA،IIIAانواعدر):زاحبابپرتلندسیمان
.هستندIIIوIIوIهایتیپشبیهشیمیاییترکیبنظراز•
چوبرزین هایوآنهاصابون هایوچرباسیدهاینظیرهواسازموادکمیمقدار•

وزریبسیارهایحبابتااندشدهافزودهآنبهکلینکرکردنآسیابحیندر
.کنندتولیدبتندریکنواخت

دگیشپوستههمچنینوشدنآبوزدنیخبرابردرکهمی کنندتولیدبتنی•
.دارندبیشتریمقاومتبرفویخزدودنبرایشیمیاییاثراتازحاصل

انواع سیمان پرتلند
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:سفیدپرتلندسیمان

معمولیسیمانازترروشنرنگ.استفاقداساساًآنکلینکر-
.(ساعت8=مجازحداکثر)استمعمولیسیمانآنِازبیشترآننهاییگیرشزمان-
cm2/grمجازحداقل)استمعمولیسیمانآنِازبیشترآنمخصوصسطح-

3000)
معماریمصرف-

32OFe

انواع سیمان پرتلند
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:رنگیپرتلندسیمان 

یا سفید  از افزودن مواد رنگی معدنی بی اثر شیمیایی به سیمان پرتلند معمولی-
. به دست می آید

سیمان پرتلند معمولی برای رنگ های قرمز، قهوه ای و سیاه  -
سیمان پرتلند سفید برای سیمان های به رنگ های دیگر-

اززردورنگکمقرمزوقرمزسیماناکسید؛کرمازسبزهاىسیمانىتهیهبراى
سیداککبالتازآبىسیمانومنگنزاکسیدازاىقهوهوسیاهسیماناکسیدهاىآهن؛

.شودمىآسیابکلینکرهمراهسنگصورتبهمواداینکهشودمىاستفاده

انواع سیمان پرتلند
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سیمان پرتلند آمیخته
(blended portland cement)

سیمان پرتلند پوزوالنی) 1

سیمان پرتلند روباره اي) 2

سیمان بنایی) 3

سیمان مخصوص چاه نفت) 4

( پ.پ)معمولی 

(و.پ.پ) ویژه  ( سیمان تراس)

( سیمان سرباره ای)

انواع سیمان پرتلند
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درصد وزنی سیمان15تا 5بین : میزان پوزوالن-

.برای مصارف عمومی ساخت مالت و بتن به کار می رود-

:از انواع سیمان پرتلند پوزوالنی معمولی

ه کار  سیمان پرتلند پوزوالنی اصالح شده، که برای کارهای معمولی ب= I(PM)سیمان نوع -
.می رود

درصد وزنی سیمان40تا 15: میزان پوزوالن-

برای ساخت بتن های حجیم-

برای ساخت بتن های تحت تهاجم های شیمیایی-

.آن کم است( تا سه روز)مقاومت اولیه -

:انواع سیمان پرتلند پوزوالنی ویژه

برای مصارف عادی= IPسیمان نوع -

.برای زمانی که به مقاومت اولیة زیاد نیاز نداریم= Pسیمان نوع -

a.ahmadi
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مقدار مناسبی سنگ گچ+ درصد سربارة کورة آهنگدازي95تا 15+ کلینکر سیمان پرتلند -

پایداري زیاد در برابر سولفات ها-

.نفوذپذیري بتن ساخته شده با آن کم و دوام آن زیاد است-

دیرگیرتر از سیمان پرتلند معمولی-

حرارت هیدراتاسیون کمتر در مقایسه با سیمان پرتلند معمولی-

-IS =سربارة کورة آهنگدازي+ سیمان پرتلند معمولی

سیمان سرباره اي

a.ahmadi
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گدانهمعموالً ترکیبی از سیمان پرتلند معمولی و آهک، گاهی رن-

.مصرف آن فقط در مالت مجاز است-

2516: شمارة استاندارد ملی ایران-

بناییسیمان

a.ahmadi
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(غیرپرتلند)سیمان ها سایر انواع 

پرسولفات) 1

پرآلومین ) (برقی)2

منبسط شونده) 3

سیمان پرآهن ) 4(High Iron Cement)(HIC)

سیمان با مقاومت اولیة خیلی زیاد ) 5(VHE)

(Very High Early Strength Cement)

a.ahmadi
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21 تا10آهن گدازی،کوره هایسرباره%85الی80ازمخلوطیساییدناز-
.ودمی شتولیدسیمان،کلینکریاسیمان%5آهک،کمیمقدارکلسیم،سولفات15%

.نیستپرتلندسیمان هایجزء-
.استبیشترسرباره ایپرتلندسیمانسولفاتمقدارازآنسولفاتمیزان-
.نمی گیرداستفادهموردمرطوبمناطقدر-
مقابلدرنیزوسولفاتیحمله یمقابلدرودریاآبدرباالمقاومتدارای-

.هاستروغنواسیدها
.شودمخلوطمعمولیپرتلندسیمانبانبایدسیماناین-
.می شودفاسدسریعزیراشودنگهداریخشکبسیاردرمحیطیباید-
مصرفدرخاصتوجهبهنیاز-

سیمان پرسولفات

a.ahmadi
Draft



22
(CAC)یا (HAC)یا آلومیناتی(برقی)سیمان پرآلومین 

سیمان فوندو: نام آن در فرانسه-

بوکسیت( + یا گچ)شامل سنگ آهک -

اکسید آلومینیم هیدراته= بوکسیت

درصد32= حداقل مقدار اکسید آلومینیم-

.  آهک آزاد ندارد، لذا خطر ناسالمتی ندارد-

.بتن می گرددخرد شدن و انبساطاز حد معینی تجاوز کند باعث 

a.ahmadi
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ویژگی ها

مقاومت بسیار زیاد در برابر سولفات ها) 1

بسیار زود سخت شونده ) (ساعت8تا 6ساعت و حتی گاهی 24درصد مقاومت طی 80کسب )2

حرارت هیدراتاسیون سریع) 3

گیرش اولیة آرام و گیرش نهایی نسبتاً سریعتر از سیمان پرتلند معمولی) 4

مصرف عمده) ، و در کارهاي موقتی و اضطراري(لکه گیري بدنه سد، پل ها و لوله هاي بتنی)در کارهاي تعمیراتی : 5

بسیار گران تولید می شود) 6.

مقاومت شیمیایی نسبتاً خوب بتن ساخته شده با آن) 7

مقاومت حرارتی زیاد و نسبتاً نسوز بودن بتن ساخته شده با آن) 8

a.ahmadi
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سیمان منبسط شونده

.تمامی انواع آنها تولید اترینگایت می کنند-

Sو Mو Kدر سه نوع -

.مقاومت کمی در برابر سولفات ها دارد: Kنوع -

.بسیار مقاوم در برابر سولفات ها است(:  منبسط شونده پر انرژي)Mنوع -

طی MPa50ساعت و 6طی مدت MPa7کسب مقاومت بتن )زودگیر و زود سخت شونده است -
(روز28مدت 

ا بیشتر نسبت به پرتلند معمولی     مقاومت کم در برابر سولفاتهC3Aدراي مقادیر : Sنوع -

:دو نوع بتن با آن ساخته می شود-

.بتنی که جمع شدگی آن با انبساط جبران می شود

(داراي تنش هاي فشاري قبل از بارگذاري)بتن خود تنیده 
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(HIC)سیمان پرآهن 

.از سیمان هاي با مقاومت اولیة زیاد است-

.براي محصوالت بتنی پیش ساخته و پیش تنیده مناسب است-
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(VHE)سیمان با مقاومت اولیة زیاد 

.از سیمانهاي با مقاومت اولیة زیاد است

.براي محصوالت بتنی پیش ساخته و پیش تنیده مناسب است

:انواع جدید سیمان

 سیمانMDF

 سیمانDSP

سیمان آلینیت
سیمان بلیت

ماسه،آب، سرباره، هیدروکسید سدیم ) :  ژئوپلیمريسیمان(NaOH) ، سیلیکات سدیم(Na2Sio3)

a.ahmadi
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:مقابله با آنراه هاي و سولفات ها حمله 

در شدن بتن         پوسولفاتها            واکنش شیمیایی با عناصر سیمان         تولید اترینگایت و گچ             افزایش حجم بتن            خرد شدن و

220%

سیمانآب-1
بتنمواد-2
شالودهخا -3
باشدسازهمجاورتدراستقرارکهآبی-4
(آنآمدنباالاحتمال)زیرزمینیآب-5

به دلیل محلول بودن به مراتب
خطرناکتر است

5تیپو2تیپو1تیپسیمان هايازاستفادهسولفاتیحملهنسبیدرجهبهبسته
5تیپپوزوالنیسیمانیاوپوزوالنهمراهبه5تیپ،سیمان

کاهش مقاومت بوجود می آید% 10سولفات در آب،% 1سولفاتها اثر نامطلوب روي بتن می گذارند به نحوي که به ازاي هر 
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آب
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بتنخصوصیات آب مصرفی در 

عامل اصلی شروع فرآیند هیدراتاسیون است

 می باشدآب آشامیدنی در اکثر استانداردها، آب مناسب براي بتن.

 درصد وزن سیمان باشد، ولی در عمل براي رسیدن به  25تا 20از نظر تئوري مقدار آب الزم براي بتن باید در حدود
.درصد افزایش داد55الی 30کارایی الزم می توان آب مصرفی را تا حدود 

آب اضافی
وجودبهخالیفضاهايبتندرآن،تبخیرازپس
.یابدمیکاهشبتنمقاومتنتیجهدروآیدمی

آب با استفاده از روان کننده ها می توان نسبت
.به سیمان را کاهش داد

W/C= 0.2 ~0.25
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روز لکه آب مناسب براي بتن باید فاقد بو و مزه باشد در غیر اینصورت روي مقاومت بتن تاثیر گذاشته و باعث ب

.هایی در سطح بتن و یا خوردگی میلگردها می شود

:خصوصیات آب دریا

درصد امالح محلول دارد3/5آب دریا معموالً 

مقاومت اولیه را باال می برد ولی مقاومت دراز مدت معموالً پایین می آید

سبب مرطوب شدن نمونه و ایجاد شوره در آن می گردندکلرید، به علت وجود نمک هاي 

به علت وجود کلر در آب دریا، خطر خوردگی میلگرد مدفون در بتن باالتر می رود

نبتمکعبینمونهمقاومت
غیرآبباآمدهبدست

رابربحداقلباید،آشامیدنی
نمونهمقاومتدرصد90با

دهشساختهمشابهمکعبی
.باشدمقطرآببا

 ز  ، درصد سولفاتها ، درصد مواد معلق در آن و غیره نیکلریدهاسایر الزامات مبحث نهم مقررات ملی مانند درصد
.باید برآورده شوند تا آب، مناسب براي بتن تشخیص داده شود

بتنخصوصیات آب مصرفی در 
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شود و   وجود جلبک در آب مخلوط باعث می شود به سنگدانه ها بچسبد و مانع چسبندگی سیمان و سنگدانه
.همچنین باعث ایجاد حباب هوا در بتن می شود در نتیجه کاهش مقاومت بتن حاصل می شود

ناثر برخی ناخالصی هاي آب مخلوط بر بت

 در آب مخلوط باعث خوردگی میلگردها می شودکلریدها وجود.

  حضور گل و الي در آب مخلوط مانند یک حایل اطراف سنگدانه ها عمل کرده و مانع از چسبندگی بین سیمان و
.سنگدانه می شوند

 ده و  در آب مخلوط مانند یک حایل اطراف سنگدانه ها عمل کر( مانند نفت و انواع روغنهاي صنعتی ) چربیهاي معدنی
.مانع از چسبندگی بین سیمان و سنگدانه می شوند
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دهندمیتشکیلرابتنحجمازدرصد75تا60هاسنگدانه.

:  سنگدانه هاي مصرفی در بتن 

داردهاسنگدانهمقاومتبهبستگیبتنمقاومتودارندرابتناسکلتنقش.

باشدمیمصالحاینازمتاثرزیاديحدتابتندواموپایداري.

نگ هايسکردنخردبامصنوعیطوربهیاوفرسایشوهوازدگیيوسیلهبهمعموالًطبیعیسنگیهايدانه
.هستندگردگوشهیاکرويصورتبهکهشوندمیتشکیلمادر

وسطتوشدهتولیدشکنسنگهايدستگاهتوسطبزرگهايسنگنمودنخردازشکستهسنگیمصالح
سیاربتیزهايگوشهوجودعلتبهشکستههايدانهازاستفاده.شوندمیسرندمختلفهاياندازهدرسرند
رابتنکاراییبتندرهاسنگدانهاین.داردايرودخانههايسنگبهنسبتبیشتريمخارجولیاستمناسب
.آورندمیپایین
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الي و سیلت

(ماسه)ریزدانه 

(شن)درشت دانه 

4/75><  D0/075( 4ذرات عبوري از الک)

50><  D4/75

0/075><  D0/02

0/02>D

براي بتن مضر هستند
(200ذرات عبوري از الک )

قاومتمرفتنباالوبتناسکلتشدنترقويباعثدرشتهايدانهازاستفاده
داردهاییمحدودیتسنگیدانه هاياندازه ياجراییلحاظازاما.شودمیبتن
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:دسته بندي سنگدانه ها از نظر شکل ظاهري 

.اندشدهصافسطحوگردشکلدارايطبیعتدرفرسایشدلیلبه:گردهايدانه(1
.نیستگردکامالًشکلشانولیاندشدهصیقلیوصافسطحیمعموالًهادانهاین:نامنظمهايدانه(2
هايگوشهمواردبیشتردرونیستمشخصهاآنهندسیشکلندارند،صافیسطحهادانهاین:دارگوشههايدانه(3

.دارندتیزي
.استکمدیگرشانبعد2بهنسبتهادانهاینضخامت:شکلپولکیهايدانه(4
.استضخامتشانیاعرضشانبرابر3ازبیشترطولشانکههستندهاییدانه:شکلسوزنیهايدانه(5

گوشه داردانه هاي نامنظم دانه هاي گرد 
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:تقسیم بندي سنگ دانه ها با توجه به رطوبت سطحی و جذب آب دانه ها 

.خارجی و خلل و خرج داخلی آن ها کامالً خشک است 110°این دانه ها در کوره: دانه هاي کامالً خشک (1

.دانه هایی هستند که در بعضی حفره هاي داخلی آن ها آب دیده می شود اما سطح خارجی آن ها خشک است: دانه هاي خشک (2

دانه هایی هستند که کلیه ي حفره ها و خلل و خرج هاي آن از آب پر باشد، لیکن سطح ( : (SDDدانه هاي اشباع با سطح خشک (3

ساعت در آب نگه داشته، سپس از آب بیرون بیاورند و سطح آن ها با دستمال خشک 24دانه خشک است، چنانچه دانه ها را به مدت 

.این دانه ها اشباع با سطح خشک می باشند. و ضخیم کامالً خشک کنند 

.  دانه هایی هستند که خلل و خرج آن ها از آب اشباع و سطحی خارجی آن ها نیز خیس می باشد: دانه هاي مرطوب (4

ماسهوشنآبجذبدرصد

است؟چقدرمرطوبحالتدر
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 اشند، باشند اگر دانه هاي مورد استفاده مرطوب باشباع با سطح خشک در طرح مخلوط بتن فرض می شود دانه هاي
.مباید مقدار آب مصرفی را کاهش داد و اگر دانه ها خشک و یا کامالً خشک باشند باید آب اختالط را افزایش دهی

 ده درصد رد شدر آزمایش دانه بندي، مصالح خشک شده با لرزاندن از الک هاي استاندارد عبور داده می شوند و با توجه به
.از هر الک دانه بندي مصالح سنگی تعیین و منحنی هاي دانه بندي رسم می شود

:وند با توجه به شکل منحنی هاي دانه بندي، آنها به دو دسته تقسیم می ش

منحنی دانه بندي گسسته( الف

:منحنی دانه بندي پیوسته( ب

منحنیدرحالتایندر.ندارندوجودبنديدانهمنحنیدرهادانهازگروهچندیایک(1
.شودمیایجادافقیخطیکنظرموردالکمحدودهدربنديدانه

ن حالت در مقدار برخی دانه بسیار بیشتر و یا بسیار کم تر از مقادیر دیگر می باشد در ای(2
م منحنی دانه بندي در برخی نواحی شیب هاي زیاد و در برخی قسمت هاي دیگر شیب ک

.ایجاد می شود

بندي،هداننوعایندرزیرا)شودمیسیمانترکممصرفوترقويوترمتراکمبتنایجادباعث
(.شوندمیبتنبیشترتراکمباعثوکنندمیپرراتردرشتهايدانهبینفضايریزترهايدانه
شودمیتوصیهبنديدانهاینازاستفادهجهتهمینبه
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شودمیگفته100برتقسیم(100و50،30،16،8،4)استانداردهايالکرويباقیماندهتجمعیدرصدهايمجموعبهنرمیمدول.

استمتغیر3تا2/3عددبیننرمیمدولمقدار.

استبیشترهاآننرمیمدولباشدتردرشتسنگیهايدانهچههر.

شودمیبتنمقاومتافزایشومصرفیسیمانمیزانکاهشباعثدرشتهايدانهازاستفاده.
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(admixtures(

Chemical Admixtures
mineral admixtures

(افزودنی معدنی)
(افزودنی شیمیایی)
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ر  خوردگیتیخ زدگی،درمقابلمقاومتکردنزیادتربابتندوامافزایش:بتنضعفنقطهچندیایکجبران–
آرماتورخوردگیسولفاتی،واسیديمحلول هايسنگدانه،قلیاییانبساطحرارتی،

:روندمیکاربهبتندرعمدههدفدوباافزودنیمواد

کنترلرش،گیزمانتعویقیاتسریعکارآیی،بهبود:بتنخاصیتچندیایکبهبودیاتصحیح–
جداشدگیوآب انداختگیکاهشمقاومت،افزایش
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افزودنیمواد 

(روان کننده ها ) تقلیل دهنده هاي آب ( 1

کند گیر کننده هاي گیرش( 2

تسریع کننده هاي گیرش( 3

فوق روان کننده ها( 4

حباب هوا ساز در بتن( 5

افزودنی هاي چسبنده و دفع کننده هاي آب( 6

موادازکییعنوانبهمایعیاپودرصورتبه(تقویتیالیافوسنگدانهآب،سیمان،)بتناصلیموادبرعالوهکهاستايماده
:شوندمیزیرانواعشاملوشوندمیاضافهبتنبهکردنمخلوطيمرحلهدربتنخواصاصالحبرايوبتندهندهتشکیل

افزودنی هاي شیمیایی
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:به کار می روند به سه منظور این افزودنی ها 

(کاهش آب).  رسیدن به مقاومتی باالتر، با کاهش نسبت به آب سیمان با یک کارایی ثابت( 1

.  ی شود رسیدن به یک کارایی مشخص با کاهش مقدار سیمان مصرفی و در نتیجه باعث کاهش حرارت هیدراتاسیون در توده بتن م( 2

(میزان آب ثابت ) 

(ثابتW/C).افزایش کارایی و بنابراین سادگی بتن ریزي در قالب هاي با آرماتور انبوه و موقعیت هاي غیر قابل دسترسی( 3

افزودنی تقلیل دهنده آب مواد -1

:انواع مواد افزودنی تقلیل دهنده آب
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درصد در استفاده از روان کننده ها می باشد15تا 5کاهش آب مخلوط بین *  

بهتراسیونهیدراتباعثآب،باتماسدربیشترسطوحایجادضمنبتن،مخلوطدرسیمانپراکندگیایجادباهاافزودنیاین
ساختهدنیافزوبدونوسیمانوآبنسبتهمینباکهبتنیبامقایسهدربتناینمقاومتدلیلهمینبهشوندمیسیمان
.یابدمیافزایشبتندواموبودخواهدبیشترشودمی
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(Retarders)گیر کننده هاي گیرش کند -2

.
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(accelarators) 3- کننده هاتسریع
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کاهش مقاومت سیمان به خصوص در بتن هاي سبک در مقابل حمله ي سولفات ها

در صورت وجود سنگدانه هاي فعال، افزایش احتمال واکنش شیمیایی سنگدانه ها

افزایش جمع شدگی و خزش

کاهش مقاومت بتن هاي حباب دار در مقابل یخ زدگی و ذوب یخ در دراز مدت

افزایش مقاومت بتن هاي حباب دار در مقابل خوردگی و سایش در دراز مدت

              (وزن سیمان% 2فقط در بتن غیر مسلح مجاز به مصرف است تا سقف ) عامل خوردگی میلگردها
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(Super Plastisizer) 4- روان کننده هافوق

:کاربرد فوق روان کننده بتن

براي دستیابی به روانی بیشتر و مقاومت باال                         سازه هاي بتنی میکروسیلیسی 

حمل و مسافت هاي طوالنی بتن ریزي                                براي مقاطع با تراکم آرماتورهاي باال  

بتن ریزي هاي مناطق گرمسیر                                   بتن هاي خود تراز شونده و خود متراکم شونده  

(کف سازي)بتن ریزي هاي حجیم با ابعاد زیاد                                        کف هاي سخت صنعتی 

درصدی آب مخلوط را ممکن سازند30الی 20این مواد می توانند کاهش 
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(Air-Entraining Admixtures) 5- حباب زامواد

:مکانیزم عمل مواد حباب زا 

عه  میکرون دارند لوله هاي باریک موئینه در بتن را از بین می برند ، قط150تا 100حباب هاي ریز کروي که قطري حدود -1
(  ی برندفشار اسمز را از بین م) قطعه می کنند و یا با قرار گرفتن در ابتدا و انتهاي این لوله ها آنها را آب بند می کنند 

در هنگام انجماد آب موجود در داخل بتن که منجر به افزایش حجم می شود، اجازه میدهند یخ هاي ناشی  -2
.از اضافه حجم به داخل این حفرات راه پیدا کرده و مانع تر  خوردگی بتن شوند

ونیرزیاسیدهايمصنوعی،هايشویندهبرخینفتی،اسیدهاينمکپروتئینی،مواد،چوبرزینهاي:آبدرمحلولترکیبات
سولفوناتیهیدروکربنهايآلیهاينمکچرب،
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هاي چسبنده افزودنی -6

هاي  دفع کننده آب افزودنی -7
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سایر مواد افزودنی
 افزودنی هاي بازدارنده خورندگی     :

.ودمقاومت میلگردها در برابر حمله خوردگی  کلریدي را افزایش می دهد و بنابراین باعث افزایش دوام بتن می ش
افزودنی کف زا :

یا قطعات  براي ساخت بتن و یا مالت هاي سبک و با دانسیته کم جهت استفاده به عنوان پرکننده ها، سقف هاي عایق و
بنایی  
افزودنی هاي پلیمري  :

ا بهبود  مقاومت خمشی و کششی ر.  معموال در مخلوط هاي مالتی براي کف ها، پالسترها و یا تعمیرات استفاده می شود
.  بدهدخواصی ضد آب به بتن هستند  و این باعث می شود کاهنده هاي قوي آب همچنین  آنها . می بخشند

افزودنی کمک پمپاژي  :
تن  ب. جهت بهبود چسبندگی بتن و کاهش جدایی دانه ها و مسدود شدن لوله هاي پمپاژ از این مواد استفاده می شود

.ساخته شده با این مواد نیاز به فشار پمپاژ کمتر دارند
افزودنی هاي بتن ریزي زیر آب  :

ا شدن  این افزودنی ها به منظور افزایش چسبندگی و کاهش شسته شدن در حین بتن ریزي طراحی شده اند و مانع جد
. و موج را بر بتن در حال سخت شدن کاهش می دهداثرات جذر و مد این مواد . در حین جایدهی می شوند
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mineral admixtures (افزودنی معدنی)

کهاشندمی بتفکیک شده ايخوبآلومینی-سیلیسییاسیلیسیموادمعدنیافزودنیمواد
افزودهبتنبهپرتلند،سیمانوزنیدرصد100تا20حدوددرعمومازیاد،نسبتاًمقادیردر

.می شوند
درنیمعدافزودنیمواداصلیمنبعبه عنوانحرارتیفعال سازيازبعدیاخامبه صورتمواداین

بهکهندهستمختلفیصنایعزائدمحصوالتمواداینازبسیاري.می شوندگرفتهبه کاربتن
هستندبتنساختدرشدناستفادهبهقادرخودخواصدلیل

فلزچدن،تولیدمتالورژیکیکوره هايزغال سنگ،سوختبابرقینیروگاهیواحدهاي
ده هازانبه میکههستندصنعتیزائدمواداصلیمنبعفروسیلیسیم،آلیاژهايوسیلیسیم،
موادنایریختنبیرون.می شوندتولیدصنعتیکشورهايازبسیاريدرسال،درتنمیلیون
با.اشدمی بزیست محیطیآلودگیجديمسایلنیزسببومواددادنهدربه منزلهصنعتیزائد
یابتن،ردمی توانندصنعتیزائدمحصوالتازبسیارياززیاديمقادیردرست،کیفیتکنترل
.شوندبردهبه کارمعدنیافزودنیموادبه عنوانیاآمیختهپرتلندسیمانبه شکل
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یونهیدراتاسکمترحرارتبه علتحرارتیتر  خوردگیدربرابرمقاومتبهبود
رنتیجةدمنافذوضعیتبهبودبه خاطرنفوذناپذیريونهاییمقاومتشدنزیادتر

قلیاییتکاهش
یقلیایانبساطوسولفاتیآبمانندشیمیاییحمالتدرمقابلبهتردوام-

سنگدانه
محیطیزیستمخرباثراتکاهشهمچنینواقتصاديصرفه

:ازعبارتندشودمیحاصلبتندرمعدنیافزودنیموادکاربردازکهمنافعی
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Cement Replacement Materials (CRM)  جایگزین هاي سیمان

،بتندرمصرفموردپرتلندسیمانازبخشیعنوانبهتوانندمیکههستندصنعتیزایدمحصوالتیاوطبیعیمواد
.شوندجایگزین

همودهخورنوگرممناطقدرخصوصبهبتنیهايسازهدوامباالبردنمنظوربهسیمانجایگزینموادازاستفادهامروزه
.استشدهمتداولبسیارهاهزینهکاهشچنین

:پوزوالنیمواد-1

:روبارهمانندسیمانیمواد-2
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پوزوالنیمواد 

افزودن مواد پوزوالنی باعث می شود منافذ بزرگ به منافذ کوچک تبدیل شوند

 ده و در موجود در خمیر سیمان، مصرف شهیدروکسید کلسیم فعالیت پوزوالنی باعث می شود  که
. نتیجه از مقدار آهک که عامل مخربی در حمله سولفاتها می باشد، کاسته شود

قویت شودپوزوالن با مصرف آهک باعث می شود، منطقه انتقالی بتن یعنی وجه مشتر  سنگدانه و سیمان ت  .

نفوذپذیري کاهش می یابد 

دوام افزایش می یابد

232322

232323

)(42

)(362

OHCaHSCOHSC

OHCaHSCOHSC





هیدروکسید کلسیم 
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Naturalتراس)یا(طبیعیسیمان)طبیعی-1 Pozzolans):

مصنوعی یا صنعتی-2
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درصد ی جایگزین-ناشی از بازیافت غبار در کارخانه هاي تولید آلیاژ فروسیلیس می باشد: 

نتایج مطلوبی داشته است 

فاوت  از استخراج گازهاي خروجی کوره هاي آتش با سوخت زغال و سیلت غیر پالستیک و ریز می باشد که ترکیبی مت
نتایج مطلوبی داشته استدرصد بجاي جایگزینی -بر اساس سوخت زغال طبیعی است

افزایش سرعت هیدراتاسیون-
کاهش شدید کارآیی بتن تازه-
کاهش آب انداختگی و جداشدگی مخلوط تازه-
کاهش نفوذپذیري-
پیوستگی بهتر در منطقه انتقال-

کاهش حرارت اولیه هیدراتاسیون-
افزایش کارآیی بتن تازه-
کاهش نفوذپذیري-
یاییمقاومت در برابر سولفاتها، کلریدها و واکنش هاي قل-
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کلسیمهیدروکسیدبردنبیناز•
سازيچگال•
دوامبهبود•
حرارتیخوردگیتر کاهش•
چسبندگیوکارآییبهبود•
جداشدگیوانداختگیآبکاهش•
نهاییمقاومتافزایش•

معدنیهايافزودنیهايمزیت
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طرح اختالط بتن
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ACIطرح اختالط بتن به روش 

:بتناختالططرح.1

بتنساختبرایافزودنیموادوآبسیمان،ماسه،شن،اختالطنسبت هایتعیین

:هدف.2
نیازموردمقاومتبهرسیدندد
کافیدوامتامیندد
نیازمورداسالمپبهرسیدندد

)بتنمشخصهمقاومت.3 fc):
cm15قطروcm30ارتفاعبهایاستوانههاینمونهروزة28فشاریمقاومت

.می شوددرجهانقشهزیرمعموالًواستدادهانجامآناساسبرراهاطراحیمحاسب،مهندسکه
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:اسالمپ بتن تازه. 4

.و روانیِ بتن ساخته شده بستگی داردکارایی به میزان اسالمپ 
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:وزن آب مورد نیازتعیین -5

د؟چرا هرچقدر اندازه درشت دانه بزرگتر باشد، میزان آب مصرفی کاهش می یاب

    لاف  شما ترجیح می دهید درشت دانه بتن با سایز بزرگتر باشد یاا کاوچکتر؟ از جنباه هااي مخت
.بررسی کنید

𝑾𝑾 = 𝟏𝟗𝟓
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:نیازموردW/Cسیمانبهآبنسبتتعیین-6

𝑾𝑪 =
𝟏𝟗𝟓

𝟎. 𝟔𝟐
= 𝟑𝟏𝟒
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:ماسهنرمیمدولبهتوجهباتازهبتنمکعبمتریکدرخوردهمیلهخشکشنحجممقدارتعیین-7

تعیین وزن شن خشک میله خورده در یک متر مکعب بتن:𝑾𝑮 = 𝟎. 𝟔𝟓 × 𝟏𝟔𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟒𝟎
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:شنقطرحداکثربراساستازهبتنمکعبمتریکوزنتعیین-8

𝑾𝑺 = 𝟐𝟑𝟕𝟓 − 𝟏𝟗𝟓 + 𝟑𝟏𝟒 + 𝟏𝟎𝟒𝟎 = 𝟖𝟐𝟔
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69 .استشدهاستفادهسیمانوزندرصد7سیلیسمیکرو-1
.استشدهلحاظسیمانوزندرصد0/6وکربوکسیالتپلیپایهبرکنندهروانابر-2
15در15در15مکعبینمونه ها-3

طرح اختالط
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بتن خودتراکم

Self-consolidating concrete or self-compacting concrete(SCC)
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اجرای سریعتر-1
کاهش نیروی انسانی -2
پرداخت بهترسطوح-3
مطلوبترقالب ریزی-4
نازکتر بتنیمقاطع-5
آزادی بیشتر طراحی-6
.کاهش امواج صوتی بدلیل عدم عملیات ویبره -۷

خودمتراکممزایاي بتن

 بتن خود متراکم(scc )بتنی است که به خودی خود و بدون صرف هیچگونه انرژی
.خارجی و تحت اثر وزن خود متراکم می شود 

 قرار  ازه میلگردهای ساین بتن با روانی و کارایی بسیار باال به راحتی در البه الی
.  و نیازی به ویبره کردن ندارد می گیرد 

خودمتراکمبتن
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:تاریخچه 

توسط1986سالدرنخستتراکمخودبتنH.okamuraدروگردیدپیشنهادژاپندر

یزیکیفخواصنظرازراقبولیقابلنتایجوشدساختهکارگاهدربتننوعاین1988سال

ارائهنیاددرخودتراکمبتنتوسعهباارتباطدرمتعددیمقاالت.دادارائهبتنمکانیکیو

یتحقیقاتودانشگاهیمراکزدرژاپنکشورباهمزمانتراکمخودبتنامروزهکهشده

selfعنوانتحتآمریکاوکانادااروپایی،کشورهای consolidating concreteموضوع

چندازتراکمخودبتنازاستفادهنیزایراندر.استبتنیسازه هایاجرایوبررسیوبحث

تنبمصرفازمی توانمثالبرای.استشدهگرفتهبهرهآنمزایایازوشدهآغازقبلسال

.بردنام...و(ع)معصومهحضرتحرمتوسعهطرحتهران،دررسالتتونلدرتراکمخود
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پر کردن و جای  sccیکی از ویژگی های بتن ( : filling ability)پرکنندگی قابلیت -1

.استگرفتن آسان در البه الی آرماتوربندی سازه به وسیله وزن خود 

ورها  آرماتیعنی در بین تنگناها مانند فضای بین ( : passing ability)قابلیت گذردهی -2

.می کندبدون جداشدگی و گرفتگی به راحتی عبور 

خاصیت پایداری به حفظ همگن بودن بتن در طول حمل و نقل و( : stability)پایداری -3

.گویندحین بتن ریزی را 

منظور جایگیری به طور آسان در مکان مورد نظر و متراکم  ( : workability)کارآیی -4

.شدن تحت وزن خود می باشد 

sccخصوصیات بتن 
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مبانی طراحی مخلوط بتن خود تراکم

عامل خصوصیات، اما غیر از این است، sccسیال و پایدار بودن از مبانی طراحی مخلوط 
به شرح زیر  sccمورد نیاز برای ساخت مواد . گرفتاقتصادی نیز باید در طراحی در نظر 

:  است 
.  نوع و مقدار سیمان براساس خواص و دوام مورد نیاز تعیین می گردد : سیمان –1

.استkg/m3 450-350مقدار سیمان بین "معموال
شود، ی درشت که برای بتن معمولی استفاده مسنگدانه های تمام : درشتسنگدانه –2

– 16بین "اندازه حداکثر معموال. استsccقابل مصرف در  به طور . میلیمتر است20
کمتر از بتن معمولی است زیرا سنگدانه درشت sccکلی مقدار سنگدانه درشت در  

ور  و در هنگام عبمی شود انرژی زیادی مصرف می کند که باعث کاهش جاری شدن بتن 
.می گردد از موانع مانند آرماتور سبب مسدود شدن بتن 
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نیز مناسب  sccبرای می شود ریز که برای بتن معمولی استفاده سنگدانه های تمام : سنگدانه ریز –3
شتر هرچه مقدار ماسه در مخلوط بی. می باشداست هر دو نوع ماسه شامل شکسته و گرد گوشه قابل استفاده 

.می شود مقاومت برشی مخلوط بیشتر باشد، 
مصرف کرد این مواد  sccدر می توان انواع مواد افزودنی معدنی یا پوزوالن را : معدنیمواد افزودنی –4

 توان  میاز جمله این مواد . گیردبرای بهبود خواص بتن تازه و یا بتن سخت شده و دوام مورد استفاده قرار می 
.بردسرباره و روباره را نام میکروسیلیس،خاکستر بادی، 

فوق کاهنده آب یا فوق روان کننده ها از مواد بسیار مهم برای ساخت  ( : MRWR)فوق کاهنده آب–5
scc نظیر می دهند و قابلیت های جانبی به بتن می شوند محسوب  :

(Flat work.)قابلیت پرداخت را افزایش می دهد-
قابلیت پمپاژ  -
استقرار بدون ویبره -

مپاژ ، ویژگی های گیرایی کنترل شده ، کارایی عالی ، کارپذیری ، قابلیت پMRWRافزودنی های ویژگی های 
.می باشد. . . حفظ یکپارچگی و یافته، مقاومت دهی اولیه و نهایی افزایش یافته، پرداخت افزایش 
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مواد اصالح کننده ویسکوزیته برای افزایش  : ( VMA)مواد اصالح کننده ویسکوزیته –6
.  می شود مصرف sccمقاومت در برابر جداشدگی و همگنی در 

ازه  که میزان اندازه آنها ریزتر از اندگرانیت خرد شده ریز آهک، دولومیت، پودر سنگ : فیلرها–7
ها قرار گرفته و فواید زیادی از جمله پرپرکننده و در قسمت می باشد ( D<0.125 mm)ماسه ها 

.می کندنقش اساسی ایفا sccکردن منافذ خالی  و در دوام و مقاومت بتن 
 د بتنی دارد که به نمونه هایی از آنها اشاره می شوسازه هاي بتن خود تراکم مزایایی در اجراي موارد خاصی از:

.هنري که نیاز به ظرافت خاص با میلگرد گذاري فشرده دارند -سازه هاي بتنی  معماري -
یر پل هاي با دهانه بزرگ که بدلیل طوالنی بودن خط انتقال بتن اجراي آن ها با بتن معمولی امکان پذ-

.دد سازه می گرنا زیبایی و در ضمن استفاده از بتن معمولی موجب قطور تر شدن اندازه پایه ها و نمی باشد 
شکالت  تونل هاي شهري و آبی که در آنها مسافت طوالنی انتقال بتن معمولی و حفظ کیفیت و تراکم آن از م-

استاجرایی 
بلند و برج هاساختمان هاي -
ستونها و دیوارهاي بلند با میلگردهاي متراکم-
ستونهاي بتن ریزي شده با پمپ-
بتن ریزي بلو  هاي بتنی-
بتن ریزي کف ها و سطوح افقی-
بتن ریزي در سازه هاي زیر آبی-
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 ازآغاز اختالط بتن کلیه اجزاء تشکیل دهنده پیشSCC و نتایج تحت آزمایش های الزم قرار گرفته باید

.بدست آمده با حدود و استانداردهای مربوط به هر ماده کنترل شود

تغییر  از لحاظ اینکه بتنخودتراکمی، برای تعیین اینکه بتن اساسا خودتراکم است یا خیر و پس از اثبات 

صی برای مخصوآزمایش های باید برد، در وضعیت مطلوبی بسر می پرکنندگیو لزجت، پذیريشکل 

SCC به طور جامع خواص روش ها نمی تواند هیچ روشی به تنهایی یا ترکیبی از . گرفتدر نظرSCC  را

ده که  به بیان دیگر هیچ روش آزمایشی به تنهایی یافت نش. پوشش دهد و هریک توابع خاص خود را دارد

.تمام جنبه های کارایی مناسب را تایید نماید

مورد  پس هر طرح اختالط باید با بیش از یک روش آزمایش کنترل شود  تا پارامترهای مختلف کارایی

.  بررسی قرار گیرد

SCC :آزمایش هاي 
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ویژگی مورد سنجشنوع آزمایشردیف

قابلیت پرکنندگیجریان اسالمپ1
قابلیت پر کنندگیT50cmجریان اسالمپ 2
قابلیت گذرندگیJحلقه 3
قابلیت پر کنندگیVقیف 4
مقاومت در برابر جداشدگیV T5minقیف 5
قابلیت گذرندگیLجعبه 6
قابلیت گذرندگیUجعبه 7
قابلیت گذرندگیFillجعبه 8
مقاومت در برابر جداشدگیGTMغربال سنجش پایداري 9
قابلیت پرکنندگیاُریمت10

(SCCسنجش خواص کارایی روش های ): 1جدول 
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(Slump Flow)جریان اسالمپ -1
در سطح افق به هنگام نبود مانع صورت SCCآزمایش جریان اسالمپ به منظور تعیین آزادي حرکت 

.می گیرد
طر ق. اساس آزمایش بر اصولی استوار است که آزمایش اسالمپ معمولی بر آن بنا نهاده شده است

نتایج . ودخواهد بقابلیت پرکنندگی بتن دایره اي که بتن پس از پخش شدن می سازد معیار سنجش 
اند این آزمایش هیچ اشاره اي به توانایی گذشتن بدون انسداد بتن از خالل موانع ندارد اما می تو

.مالکی براي ارزیابی مقاومت در برابر جداشدگی نیز باشد

a.ahmadi
Draft



80

روش انجام آزمایش
. نیدخیس کابتدا صفحه فلزي بدنه داخلی مخروط اسالمپ را . لیتر بتن مورد نیاز است 6حدود 

و داخل استوانه در مرکز صفحه قرار گرفته. سپس صفحه فلزي را روي سطح متعادلی محکم کنید
زائد را از مواد. هیچ ضربه اي نباید به بدنه استوانه زده شود. آن را به کمک پیمانه از بتن پر کنید

یرون  سپس مخروط را به صورت عمودي باال کشیده و اجازه دهید بتن آزادانه به ب. اطراف آن بزدایید
500ر در همین لحظه زمان سنج را فعال نموده و زمانی را که طول می کشد تا بتن به قط. جریان یابد

قطر نهایی بتن پهن شده را . استT50cmاین همان جریان اسالمپ . میلیمتر پهن شود ثبت نمایید
ثبت در دو جهت عمود بر هم اندازه گیري نموده میانگین آنها را به عنوان قطر نهایی بتن پهن شده

. این اندازه جریان اسالمپ بر حسب میلیمتر است. کنید
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J(J Ring)حلقه -2
داده شده به کار می رود در حلقه میله گردي نشانقابلیت گذرندگی بتناین آزمایش جهت اندازه گیري 

برابر 3طبق توافقات براي آرماتورهاي معمولی . در شکل قطر و فاصله میان میلگردها اختیاري است
عمودي قطر حلقه میله گردي. بزرگترین اندازه دانه سنگی براي فاصله میان میلگردها منظور می شود 

می تواند مکمل مناسبی Jنتایج آزمایش حلقه . میلیمتر می باشد100میلیمتر و ارتقاع میله گردها 300
پس از اتمام آزمایش اختالف ارتفاع بتن درون  . باشد Vبراي آزمایشهاي جریان اسالمپ ، اُریمت و قیف 

شان  و یا درجه ایست که نقابلیت گذرندگی انداره گیري شود  این مقدار نشانه اي براي Jو بیرون حلقه 
.  می دهد چه حدودي از فاصله بین میله گردها براي عبور بتن قابل استفاده است

a.ahmadi
Draft



82

روش انجام آزمایش
نید  صفحه فلزي و درون مخروط را تر ک. لیتر بتن براي انجام آزمایش مورد نیاز می باشد6حدود 

.  را در مرکز صفحه فلزي قرار دهید  Jحلقه . صفحه فلزي را روي یک سطح محکم قرار دهید
از . د مخروط را با پیمانه از بتن پر کنی. سپس مخروط اسالمپ را در مرکز آن نهاده و محکم کنید

د  مخروط را به طور عمودي باال کشیده و اجازه دهی. هر گونه ضربه زدن به مخروط جلوگیري شود
قطر بتن پهن شده را  در دوجهت عمود بر هم اندازه گیري نموده و . بتن آزادانه خارج شود 

ن را درون و اختالف ارتفاع بت. میانگین آن را به عنوان قطر نهایی و بر حسب میلیمتر ثبت نمایید
ف بیرون حلقه میله گردها در چهار نقطه اندازه گیري نموده و میانگین آنها را به عنوان اختال

.  ارتفاع نهایی ثبت کنید
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V(V Funnel)قیف -3
میلیمتر به کار می 20با حداکثر اندازه دانه قابلیت پر کنندگی بتن این آزمایش به منظور اندازه گیري 

دوباره سپس قیف. زمان الزم براي جریان پیدا کردن بتن از میان دستگاه اندازه گیري می شود . رود 
. دقیقه در همان حالت باقی مانده و دوباره آزمایش فوق صورت می گیرد5از بتن پر شده و مدت 

.چنانچه بتن دچار جداشدگی شود زمان جریان یابی آن بطور محسوسی افزایش می یابد

Vروش انجام آزمایش قیف 

را به صورت متعادل روي زمین Vقیف . لیتر بتن براي انجام آزمایش الزم است12حدود 
کنید درب زانویی دستگاه را باز. خیس کنیدسطح درونی قیف را . قرار داده و محکم کنید

تگاه دس. درب زانویی را بسته و سطلی زیر آن قرار دهید . تا هر گونه آب مازاد تخلیه شود 
ه بدنه  پر کردن حفره ها یا ضربه زدنی بکردن، هیچگونه فشرده . را کامال از بتن پر کنید 

ثانیه پس از پر شدن کامل دستگاه درب 10. دستگاه به وسیله بیلچه نباید صورت گیرد
ام باز زمان سنج را هنگ. تا بتن تحت وزن خود به بیرون جریان یابد. زانویی را باز کنید

ه این زمان مربوط ب. کردن درب زانویی فعال کنید و زمان تخلیه کامل را ثبت نمایید
زمان سنج هنگامی متوقف می شود که بتوان نور را از باالي. می باشد Vآزمایش قیف 

.دقیقه انجام گیرد 5همه آزمایش در . دستگاه در دریچه تخلیه دید
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V T5minuteروش انجام آزمایش 
زه گیري درب زانویی را بسته و قیف را بالفاصله پس از اندا. سطح داخلی دستگاه را تمیز یا تر نکنید 

دقیقه پس از 5درب زانویی را . زمان جریان یابی از همان بتن پر نمایید و سطل را در زیر قرار دهید 
ا باز همزمان ب. دومین پرکردن دستگاه بگشایید و اجازه دهید بتن آزادانه و تحت وزن خود جریان یابد
خواهد V5minکردن درب زمان سنج را فعال نموده و زمان تخلیه کامل را ثبت نمایید این زمان همان 

ان جری,شکل معکوس مخروطی دستگاه . ثانیه اختصاص یافته است10زمان جریان یابی SCCبراي . بود 
ط این می تواند اشاره اي به حساسیت اختال. را محدود می کند و زمان جریان یابی را طوالنی می کند 

یان دقیقه قرار گیري جداشدگی بتن به طور پیوسته با افزایش زمان جر5پس از . نسبت به انسداد باشد 
.  یابی خود را نشان خواهد داد 
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L(L Box)جعبه -4
داد این آزمایش جریان یابی بتن و همچنین انس

از . د می کنناشی از فاصله میله گردها را تشریح 
ر نتیجه این آزمایش شیب قرار گیري بتن د

اي حالت استراحت حاصل می شود که معیاري بر
یا درجه اي از حدود فاصلهقابلیت گذرندگی 

قسمت. میله گردها براي گذر بتن خواهد بود
میلیمتر از 400تا 200افقی جعبه می تواند 

زمان الزم براي . دریچه امتداد داشته باشد
T40و T20پرشدن این فاصله به عنوان 
ندگی قابلیت پرکنشناخته شده و معیاري براي 

قطر میله گردها و فاصله آنها از هم . است
بر اساس قرار داد در صورت . اختیاري است

استفاده از میله گردهاي معمولی سه برابر 
له  بزرگترین اندازه دانه سنگی باید براي فاص

.  میله گردها از هم رعایت شود 
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روش انجام آزمایش 
کم دستگاه را روي یکی سطح صاف و مح. لیتر بتن مورد نیاز است 14حدود 

از باز شدن راحت دریچه اطمینان حاصل کنید و سپس آن را . قرار دهید
مایید سطح داخلی دستگاه را مرطوب نمایید و آبهاي اضافی را خارج ن. ببندید

دقیقه آن را به حال 1به مدت . قسمت عمودي دستگاه را از بتن پر کنید . 
ه به دریچه را باز کنید تا بتن آزادان. خود رها کنید تا در محل خود قرار گیرد

ا همزمان با باز کردن دریچه زمان سنج ر. قسمت افقی دستگاه جریان یابد
میلیمتر در  400یا 200فعال نموده و زمان الزم براي پهن شدن بتن در طول 

ارتفاع بتن )H1وقتی بتن از جریان ایستاد  مقادیر . قسمت افقی را ثبت نمایید
را اندازه ( ارتفاع بتن در پشت دریچه )H2و (در انتهاي قسمت افقی دستگاه

تمام آزمایش باید در . نسبت انسداد را نشان می دهدH2/H1. گیري نمایید 
می تواند اطالعاتی پیرامون آسانی  T40و T20مقادیر . دقیقه انجام گیرد5

ورد حرکت در اختیار گذارند اما هیچ محدوده مناسبی بطور عمومی براي آنها م
انسداد و گیر کردن درشت دانه ها در پشت  . تایید قرار نگرفته است

.  میلگردهاي دستگاه را می توان به صورت شهودي دید
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87 انجام آزمایشروش 
نظور بتن را درسطلی ریخته وروي سطح آن را به م. لیتر بتن براي این آزمایش مورد نیازاست 10حدود 

سطح بتن راپس از . دقیقه درحالت سکون رها کنید 15جلوگیري ازتبخیر با کالهکی بپوشانیدوبه مدت 
.  گذشت زمان مقرر مورد بررسی قراردهید وجمع شدگی آب روي آن رادرصورت وجود یادداشت کنید 

ازبتن داخل سطل را درظرف دیگري بریزید و ظرف حاوي بتن راوزن  4.8Kg±0.2kgلیتریا2بیش از
میلیمتري و دریک حرکت پیوسته ومدام روي الک 500تمام بتن موجود درظرف را از ارتفاع . کنید 
ک ظرف خالی را وزن کنید و وزن بتن خالص ریخته شده روي ال. میلیمتر بریزد 35میلیمتري به قطر 5

دقیقه اي ازخالل الک به داخل ته 2و اجازه دهید تا بتن دریک دوره ي زمانی ( Ma)رامحاسبه نمایید
نسبت وزنی (Mb)سپس الک راجدا نموده و وزن گذشته از الک را تعیین کنید . الک جریان پیدا کند 

.درصد جداشدگی راتشکیل می دهدازبتن، مالت جداشده 
x100 = (Mb/Ma)درصدجداشدگی

ود درصد وزنی ازکل نمونه ، مقاومت دربرابر جداشدگی بتن مناسب خواهد ب15تا5براي درصد جداشدگی 
یري درصد مقاومت بیش از حد را بدنبال دارد و به احتمال زیاد روي سطح تمام شده ي بتن تاث5کمتراز. 

درصد با یک جداشدگی 30درصد ومخصوصا بیش از 15دربیش از(. سوراخهاي هوایی احتمالی )می گذرد 
.قوي روبرو خواهیم بود 

5-GTM (Screen stability test)

GTM دربتن خودتراکم است ( پایداري)مقاومت دربرابر جداشدگیآزمایش مناسب براي ارزیابی.
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:روش انجام آزمایش 

. دستگاه را درحالت متعادل روي یک سطح صاف قراردهید. لیتر بتن مورد نیاز است 20حدود
بدنه  . بندیداطمینان حاصل کنید که درب کشویی دستگاه براحتی باز وبسته می شود وسپس آنرا ب

گاه را یکی از دهلیزهاي دست. ي داخلی دستگاه رامرطوب کنید وهرگونه آب اضافی را خارج نمایید
حال درب کشویی را کشیده واجازه دهید بتن به .دقیقه به حال خود رها کنید 1ازبتن پرکرده و

 H1حالت استراحت درآید، ارتفاع آن رادرقسمتی که ابتدا پرشده اندازه گیري نمایید وآن را

اختالف .بنامیدH2ارتفاع بتن رادرقسمت دیگربه همین روش اندازه گیري کرده و آن را .بنمایید
.دقیقه انجام شود5تمام آزمایش باید در. ارتفاع پرکنندگی لقب داردH1-H2ارتفاع 

U  (U Box)جعبه -6

یرد عموما بتن خودتراکم صورت می گقابلیت پرکنندگی این آزمایش به منظور ارزیابی 
.می گیرندقرار میلیمترازهم 13درمحل دریچه ي میانی دوقسمت ،میلگردهایی باقطر
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روش انجام آزمایش 

گاه را دست. لیتر بتن مورد استفاده می باشد45حدود 
سطح داخلی آن را . روي یک سطح هموار قرار دهید

دستگاه را . مرطوب نموده وآب اضافی راخارج کنید
می پرکردن ظرف بدین صورت انجام. ازبتن پرکنید
لیتر بتن 2تا 1,5ثانیه یک پیمانه حاوي 5گیرد که هر

.تازه به داخل قیف ریخته می شود 

(Fill Box) جعبه پرکننده -7
با حداکثر خود متراکمقابلیت پرکنندگی بتن ازنتایج این آزمایش به منظورارزیابی 

و ود می شظرف ازطریق لوله پرکننده پر . میلیمتر استفاده می شود 20اندازه دانه ي 
.خواهد شدSCCاختالف ارتفاع بین دوطرف ظرف معیار سنجش قابلیت پرکنندگی 
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90 پس ازبه سکون. این عمل تا زمانی که بتن موانع ردیف اول باالیی راپوشش می دهد ادامه می یابد
رسیدن بتن اندازه گیري ارتفاع دردونقطه ازآن درطرفی ازظرف که پرشده است صورت می گیرد و

درصد  .(H2)این اندازه گیري درسمت دیگرظرف نیز صورت می گیرد .(H1)میانگین محاسبه شود 
:پرکنندگی میانگین بدین شکل تعیین می گردد

./.F={(h1+h2)/2*h1}*100)./.(درصد پرکنندگی میانگین 
چنانچه بتن به آزادي آب جریان یابد ، در حالت . دقیقه به اتمام برسد 8تمام آزمایش باید درمدت 

.خواهدبود 100سکون به حالت افقی درآمده و درصد پرکنندگی برابر 
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روش انجام آزمایش
طح س. دستگاه راروي یک سطح هموار قرار دهید. لیتر بتن براي آزمایش اریمت موردنیاز است 8حدود 

و دریچه را بسته . خروجی راباز کنید تا آب اضافی خارج شودو دریچه داخلی آن را مرطوب نموده 
ن خود ثانیه پس ازپرکردن دستگاه ازبتن باز کنید تا بتن تحت وز10دریچه را. زیر آن قرار دهیدسطلی 

به  . ماییدرا بکار انداخته و زمان الزم براي تخلیه کامل بتن راثبت نزمان سنج جریان یابد دراین هنگام 
زمان . دقیقه انجام گیرد5مراحل آزمایش باید درکمترازهمه . این زمان،زمان جریان یابی اطالق می شود 

مان جریان بطور معمول براي بتن خودتراکم ، ز. جریان یابی کوتاهتر نشاندهنده ي کارآیی بیشتر است 
.ثانیه یا کمتردرنظرگرفته شده است5یابی 

(Orimet)اریمت -8
ن بتو روانی کارآیی زیاد روش براي تشخیص این 
.  ودمخلوط شده درکارگاه ساختمانی بکار می رتازه 

مراحل این آزمایش به شکل ساده شامل پرکردن 
یري گو اندازه بازکردن دریچه و سپس اریمت با بتن 

دریچه زیرین لوله نور از زمان طی شده تا دیدن 
.درنگاه ازباالست
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آزمایش هاترکیب 
.  در هر دو مرحله آزمایشگاه و سایت باید توسط آزمایشات الزم کنترل گرددSCCکیفیت 

راي مثال ب. ترکیبی مناسب از روشهاي آزمایش می تواند کارایی بتن تولیدي را بررسی نماید 
در صورت Jیا ترکیب آزمایش جریان اسالمپ و حلقه Vترکیب آزمایش جریان اسالمپ و قیف 

کافی شود، جام استفاده از موادي با کیفیت یکدست که به وسیله تکنیسین ورزیده و با تجربه ان
.خواهد بود 

روشهاي آزمایش
ویژگی

آزمایشگاهکارگاهآزمایشاصالح روش 

تغییر در حداکثر 
هااندازه دانه 

جریان اسالمپ-1
T50 cmجریان اسالمپ -2

Vقیف -3

اُ ریمت-4

جریان اسالمپ-1
T50 cmجریان اسالمپ -2

Vقیف -3

اُ ریمت-4

دگیقابلیت پرکنن

تغییر اندازه دهانه در
 Lآزمایشهاي جعبه 

Jو حلقه Uجعبه 

 Lجعبه -J1حلقه -1

Uجعبه -2

Fillجعبه -3
یقابلیت گذرندگ

GTMآزمایش -1

VT5minقیف -2

GTMآزمایش -1

مقاومت در برابر VT5minقیف -2
جداشدگی

(آزمایش هاترکیب های پیشنهادی )2جدول 
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آزمایش ها ضوابط پذیرش 
شرایط و حدود مشخص شده براي نتایج آزمایشها چه در زمان تولید و چه در زمان اجرا باید

براي مثال تغییر کارایی در زمان حمل و نقل باید در . در محدوده استاندارد قرار گیرد 
انه هاي محاسبات طرح اختالط لحاظ شود اصلی ترین ضوابط پذیرش براي بتن خودتراکم با د

شرایطی که در مقابل هر آزمایش آورده . آورده شده است3میلیمتر در جدول 20کوچکتر از 
. شده است ، بر اساس اطالعات و علم جاري و موجود و تجربه بنا نهاده شده است

جدول تغییرات اندازه  
ردیفروش آزمایشواحدها
حداقلحداکثر
1جریان اسالمپمیلیمتر800650
T50cm2جریان اسالمپثانیه52
J3حلقه میلیمتر100
V4قیف ثانیه126
T5min V5قیف ثانیه30
10/8(h2/h1)mm جعبهL6
300(h2-h1)mm جعبهU7
Fill8جعبه 10090%

GTMغربال سنجش پایداري 155%
9

10اُریمتثانیه50

(و ضوابط پذیرش براي بتن خودتراکمشرایط )3جدول
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طرح اولیه اختالط
و را باید به نحوي تنظیم نمود که تمام خواص و ویژگی هاي بتن تازهSCCطرح اختالط 

م خودتراکمی تواند به عنوان بتن یک طرح اختالط زمانی . سخت شده را برآورده نماید
.  طبقه بندي شود که هر سه فاکتور زیر را به طور کامل تامین نماید

توانایی پرکنندگی -
قابلیت گذر از میان موانع -
مقاومت در برابر جداشدگی-

اس حدود مراتب دستیابی به یک طرح اختالط مناسب با طرح نسبتهاي اختالط اولیه بر اس
ولیه تجربی به دست آمده ، آغاز شده و با بررسی ویژگی هاي حاصل به اصالح نسبت هاي ا

. ختم می شود 
:به قرار زیر است SCCحدود شاخص هاي 

1/1تا 0/8نسبت حجمی پودر به آب -
به ازاء هر متر مکعب (کیلوگرم 600تا 400)لیتر 240تا 160محتوي پودري -
درصد حجمی از مخلوط 35تا 28مقدار درشت دانه به طور معمول -
نهایت محتواي در . انتخاب شودEN206نسبت آب به سیمان بر اساس شرایط استاندارد -

.لیتر بر متر مکعب تجاوز کند 200آب نباید از 
.درصد حجم مواد جامد بتن 40و 50مقدار شن و ماسه به ترتیب حدود -
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گرم و سرد بتن ریزي در هواي 
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الزاماتوقوانین،گرمهوايدرریزيبتن

رددگمیشدهسختوتازهبتنکیفیتآمدنپایینباعثریزیبتنهنگامگرمهوای.
لعواماین.شودمیاطالقکمرطوبتوبادبدونیابادباهمراههوازیاددمایبهگرمهوای
وتازهبتنکاراییکاهش،سیمانآبگیريسرعتافزایش،آبسریعتبخیرباعث
وایهوگردندبتننهاییمقاومتکاهشموجبتواندمیکهشوندمیآنگیرشتسریع

شدگیجمعتشدیدوآنکردنمتراکموریزیبتندرمشکالتیباعثهمچنینگرم
.گرددمیجوانبتندرترکموجبو.شودمیخمیری

نهمثمبحایرانساختمانملیمقرراتطبقهمچنینو(آبا)ایرانبتننامهآیینطبقبر
15ومعمولیبتنبرايسیلیسیوسدرجه32ازبیشنبایدریزیبتنهنگامدربتندمای“

آوردنهمفرابابایدگرمهوایدرریزیبتن.باشدحجیمهايبتنبرايسیلیسیوسدرجه
.گیردصورتنظارتدستگاهتاییدوالزمتدابیراتخاذ،مناسبشرایط

https://salmanco.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%a8%d8%a7%d8%b6-%d8%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b4%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d8%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7/
https://salmanco.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/
a.ahmadi
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 هایروشکاربردموردحسببرگرمهوایدرریزیبتندربتندمایکاهشبراینهممبحثوآبابامطابق
.استالزامیزیر
ریزیبتنوبتنساختمراحلوشروعهایزمانبرایدقیقومناسبریزیبرنامه(الف
هوابودنخنکهنگامدرریزیبتنزمانتنظیم(ب
یاونیپوزوالموادباسیمانازمقداریکردنجایگزینوکمزاییحرارتبامناسبسیمانبردنکاربه(پ

زیادسیمانمصرفازاحترازمنظوربهمناسباختالططرحازاستفادهیاوایروباره
اختالطهنگامدرسیلیسیوسدرجه۷5ازبیشدمایباسیمانازاستفادهعدم(ت
بهشدهزیآمیرنگیاوشدهبندیعایقسیلوهایدرسیماننگهداریباسیماندماینگهداشتنپایین(ث

سفیدرنگ
هاآنبهسردهوایدمیدنیاپاشیآبیاهاسایهدرهاآنکردنانبارباهاسنگدانهدمایکاهش(ج
پولکییخوشدهخردیخباآنازبخشیکردنجایگزینیاومصرفیآبکردنخنک(چ
برابردرکههاییقسمتبرایسفیدرنگبهآنآمیزیرنگیاوآبتامینهایلولهومنابعکردنعایق(ح

.گیرندمیقرارآفتابمستقیمتابش
هاآنپاشیآبیاوسایهدربتنمخلوطوحملوتهیهآالتماشینوابزارنگهداری(خ
هبهاآنآمیزیرنگیاهاآنبهسردهوایدمیدنیاوسردآبپاشیدنیاوهاکنمخلوطکردنعایق(د

.سفیدرنگ

https://salmanco.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2/
https://salmanco.com/%d9%be%d9%88%d8%b2%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
a.ahmadi
Draft
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بتن ریزي در هواي سرد

جهدرمتوسطمتوالی،روزسهازبیشکهشودمیاطالقشرایطیبهسردهوایبتنی،کارهایدر
10باالیمحیطدمایروزازنیمیازبیشچنانچه.باشدکمترسیلسیوسدرجه5ازروزانهحرارت

الزامیسردهوایدرریزیبتنبرایزیرنکاترعایت.شودنمیتلقیسردهواباشد،سیلسیوسدرجه
دردبایتازهبتننتیجهدرویابدمیکاهشبتنمقاومتکسبآهنگکم،دمایدرکی،طوربه.است

یاوریزیبتنازبعداول،ساعتچنددربتنکهمواردیدر.گرددمحافظتیخبندانمخربآثارمقابل
مقاومتگیرد،قراریخبندانمعرضدربرسد،3/5MPaبهبتنایاستوانهنمونهمقاومتآنکهازقبل

یدمایدربتناگر.گرددجدیدیدگیآسیبدچاربتنویابدکاهشدرصد50تااستممکنبتننهایی
متوقفعمالًبتنمقاومتکسبروندوشدهکندبسیارهیدراتاسیونفرآیندگیرد،قرار+C°5ازکمتر

.گرددمی

a.ahmadi
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حتی االمکان از سیمان با حرارت زائی باال استفاده شود ) (3تیپ ) 1

ریع گیرش سجهت اختالط استفاده شود در این حالت باید از تماس مستقیم آب و سیمان جلوگیري شود زیرا باعث آب گرم از ( 2
.این موضوع باید در نحوه و ترتیب ریختن مصالح در مخلوط کن رعایت شود. سیمان می شودسیمان و گلوله شدن 

.سنگدانه ها ، آرماتورها و قالب ها نباید آغشته به یخ و برف باشند و باید از یخ و برف پا  شوند( 3

.درجه گرم نمود50می توان سنگدانه ها را تا دماي ( 4

.استفاده کرد مواد حباب زا از مواد مضاف زود گیر کننده ،ضد یخ ویا ( 5

باشد تا میزان آب قابل یخ زدن کاهش یابد0/5نسبت آب به سیمان باید کمتر از ( 6

.درجه کمتر باشد5دماي بتن نباید از ( 7

این امر می تواند. مگا پاسکال مورد مراقبت قرار گیرد5بعد از بتن ریزي ، بتن باید تا رسیدن به مقاومت (8
.با استفاده از پوشش هاي عایق و گرم کردن بتن و محیط اطراف انجام شود

:اقدامات مناسب براي بتن ریزي در هواي سرد

a.ahmadi
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ايبتن سبک سازه 
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ايبتن سبک سازه 
فقطهکتفاوتاینبااست،معمولیایسازهبتنهمانندای،سازهسبکبتن
یلشورسنظیرسبکهایسنگدانهازآنساختدراقتصادی،دالیلبهبنا

آنوصمخصوزنترتیباینبه.شودمیاستفاده...ورئولیتوشدهمنبسط
معمولیطبیعیهایسنگدانهباشدهساختهبتنمخصوصوزن2/3تقریبا
نآوزنبودنسبک،عاملمهمترینای،سازهسبکهایبتنساختدر.است
.نیستمهمآنمقاومتمیزانواست

AClنامهآیین 213R-87بتنبرایراهنمایی»عنوانتحت
ریفتعچنینرابتننوعاین،«سبکهایسنگدانهباایسازه
:کندمی

متمقاوکهاستبتنی،سبکهایسنگدانهباایسازهبتن
مخصوصوزنوبودهمگاپاسکال1۷ازبیشآنروزه28فشاری
تربیشمکعبمتربرکیلوگرم1850ازآنهوایدرشدهخشک
.نباشد

شدهمنبسط رس 

http://bpesol.com/bachphuong/media/images/book/213r_87.pdf
a.ahmadi
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اختالطهاينسبتمعیار

هاسنگدانهجداشدگیاینکهبدونتااستسازحبابمادهدرصد۷تا5افزودنبهنیازاغلب
ستدبهموردنظراسالمپویافتهکاهشمخلوطآبمقدار،بیفتنداتفاقانداختگیآبو

.آید
 و حداکثر  اسالمپ، حداقل حداکثر مقادیر وزن مخصوص و فشاری، مقادیر مجاز مقاومت حداقل

.باید مشخص باشدمقدار حباب هوا 

منبسط شدهشیل 

https://salmanco.com/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7/
a.ahmadi
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103 براساسACl 213 R-87استآنهاکمترکلیهزینهدلیلبهسازه ها،درسبکبتنازاستفاده.
علتبهلیواستترگران،معمولیوزنبابتنبامقایسهدر،سبکبتنمکعبمترهرآنکهرغمعلی

.ستاکمترهابتننوعاینباشدهساختههایسازههزینه،آنهادرپیابعادومردهوزنبودنکمتر

کاربردها

 عرشه پل

 سقفدالهای

مسلحبتن هایدر.استآنهادرآرماتورجوییصرفهدرسبکبتنبودناقتصادیاصلیعامل
پیشنیرویمواردبیشتردر.نیستچشمگیرپیش تنیدهبتن هایماننداقتصادی،مزیتمعمولی،
وزنکاهشباعثوزنکاهشدرصد25نتیجه،درو،می گرددمحاسبهسازهمردهباربرمبنایتنیدگی

اعضایمقاومتافزایشبتن،وزنکاهشمزایایدیگراز.شودمیتنیدگیپیشکابل هایچشمگیر
.تاسسازهمردهوزنمستقیمتابععمدتأایلرزهنیروهایزیرا،استزلزلهنیرویبرابردربرشی

بتنیاختهسپیشاعضايتولیدهمچناندنیا،تمامدرسبکبتناصلیکاربردکهداشتتوجهباید
بکسبتنمحصوالتساخت،وجاییجابهانتقال،کمترهزینهدلیلبه.استساختهپیشپانل هايو

.باشندمیآلایدهساختنوعاینبرای

a.ahmadi
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بتن پمپی

a.ahmadi
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پمپیبتنمشخصات

a.ahmadi
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(شاتکریت)بتن پاشیدنی

a.ahmadi
Draft



110

مالتاین.شدبامیفشردههوایجریانتوسطشدهحفاریسطحرویبرمالتیابتنپاششعملیاتشاتکریت،یاپاششیبتن
امروزه.ودمی شفشردهدینامیکیصورتبهسطحرویبرآنپاششسرعتبودنباالدلیلبهواستشنوماسه،سیمانشامل

هایعدنمسازی،تونلسدها،ومخازنها،کانالالینینگدرتکنولوژیاینازوبودهرایجدنیاسراسردرشاتکریتازاستفاده
.می شوداستفادهشنااستخرهایوهاشکنسنگزمینیزیرهایحفرهوچاههایایستگاهزمینی،زیر

شاتکریتبتن

شاتکریتبتنهايویژگی
.باشدمی0.5تا0.35بینمعموالبتننوعایندرسیمانبهآبنسبت•
.دارندمترمیلی20حداکثرمصرفیبتنهایسنگدانه•
.اشدبمیشدهمتراکممعمولیبتنهمانندپاششیبتندرمخصوصوزن•

مزایا استفاده از بتن شاتکریت
.کند، به همین دلیل مقاومت فشاری آن زیاد می باشدمی بتن شاتکریت آب کمتری مصرف •
.اجرای بتن شاتکریت نیازی به قالب بندی ندارد، در نتیجه سرعت در اجرا آن باال می باشد•
.بدون استفاده از قالب می توان اشکال پیچیده را توسط این بتن بوجود آورد•
.هزینه های تولید و اجرای این نوع بتن پایین بوده و از لحاظ اقتصادی متریالی مقرون بصرفه محسوب می شود•
.به فضای کمی جهت قرار دادن وسایل و اجرای بتن نیازدارد•

http://www.sakhtemanchi.com/%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%86/
http://www.sakhtemanchi.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2/
a.ahmadi
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شاتکریتبتنازاستفادهمعایب
.داردباالییسیمانمصرفشاتکریتبتن•
.اشدبمینیازمتخصصوماهرافرادبهبتنپاششواجرابرای•
.داردنیازخاصیوسایلبهبتننوعایناجرای•

شاتکریتدستگاهانواع
داردوجودخشکمخلوطشاتکریتوترمخلوطشاتکریتصورتدوبهشاتکریتدستگاه

ترمخلوطشاتکریت•
پاشیدهنظرردموسطحبهپالستیکیهایلولهازعبورازبعدومی شودشاتکریتپمپواردآمادهبتنتر،مخلوطشاتکریتدر

ریتشاتکنوعاینازاستفادهبا.می شوداستفادهدارداهمیتباالفشاریمقاومتکههاییمکاندرترمخلوطاز.می شود
.نموداجرارامترسانتی20ضخامتبهسقفومترسانتی50ضخامتبابتنیدیوارمی توان

خشکمخلوطشاتکریت•
کارهایانجامبرایروشاین.می شودافزودهآنبهنازلسرازنیازموردآبمواد،خروجهنگامآخرمرحلهدرروشایندر

االییبمکانیکیمقاومتآمدهبدستبتنروشایندر.می گیردقراراستفادهموردمترسانتی10ازکمترروکشوتعمیراتی
.ندارد

a.ahmadi
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کاربرد بتن شاتکریت

دیایجاد پوششی ضد آتش بر روی سازه های گوناگون مانند ورقه های فوال•
پوشش داخل تونل ها•
تثبیت کردن شیب ها•
تعمیر و بازسازی سازه ها•
جلوگیری از فرسایش خاک•
احداث دیوارهای حایل•
ساخت استخرهای بتنی•
ساخت مخازن بتنی بزرگ•
هاانجام کارهای هنری و تزیینی بر روی سازه •

a.ahmadi
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آکندهپیشبتن

a.ahmadi
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اطرافتنببنديقالبروغنباوداشتهوجودمحلدرآنسنگدانهکهشودمیاطالقبتنیبهآکندهپیشبتن
تحتبتنیبهراآنسنگدانه ها،داخلبهشدهتعیینپیشازاختالططرحباسیمانوماسهمالتتزریقوآن

.می کنندتبدیلآکندهپیشبتنعنوان
محجیریزي هايبتنباپروژه هایدربنابراینمی کندپیداتوجیهبزرگپروژه هایدربتنایناستفاده ی

درجدیدرویکردیعنوانبهآهنراهخطدالدرجاياجرايوبزرگهايفونداسیونپل،پایهسد،مثل
.استگرفتهقرارمهندسیجامعهتوجهکانونآکندهپیشبتناجراییمتدازاستفادهآهن،راهمهندسی

هانهسنگدابینتخلخلتمامیتاشودمیاستفادههوافشارکمپرسورازسنگدانه،داخلمالتافزودنجهت
بینایفضاهتمامینمی تواندشود،هاسنگدانهواردثقلیصورتبهمالتاگراستبدیهی.شودپرمالتتوسط

.(باشدپاییننظرموردمالتسیمانبهآبنسبتاگرالخصوصعلی)نمایدپرراهاسنگدانه

آکندهپیشبتنهايویژگیومشخصات

https://www.clinicbeton.ir/ArticleDetail/21112/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.clinicbeton.ir/ArticleDetail/1069/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
a.ahmadi
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آکندهپیشبتنساختواجرا
قالب بندی و درزبندی-1
کارگذاری لوله های تزریق مالت و سایر لوله های مورد نیاز-2
ریختن سنگدانه های درشت شکسته و نسبتا یک دست در قالب-3
تزریق مالت ریزدانه و شل ماسه سیمان در فضای خالی درشت دانه ها-4
و تشکیل بتن مورد نظر( در صورت نیاز)لرزاندن قالب ها -5
نباال کشیدن تدریجی لوله های تزریق ضمن ادامه دادن عمل تزریق و پر کردن قالب از بت-6
هانگهداری از بتن و باز کردن قالب -۷

a.ahmadi
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116 سنگین بتن های بسیار خوب آن به ویژه در و همگنی جدایی اجزاء تشکیل دهنده بتن عدم -1
ترک خوردگی نیز شدگی و کاهش پتانسیل جمع شدگی کم ناشی از خشک همچنین خمیری کم و شدگیجمع -2

.استو این امر برای منابع آب و تعمیر و غیره بسیار مهم می یابد بدین علت کاهش 
می گرددحجیم باعث بتن های امکان مصرف سیمان کمتر که به نوبه خود گرمازایی و سرعت گرمازایی کمتر را در -3
کمهمگنی و ترک کمتر و نسبت آب به سیمان در محیطهای خورنده به دلیلبتن ها آببندی و دوام بهتر این -4
سطحایجاد نماهای خاص و بکارگیری مصالح سفید و رنگی در مجاورت امکان -5
بتناز دانه بندی گسسته در این امکان استفاده-6
تراکمعدم نیاز به -۷
آبریختن بتن در زیر امکان-8
ژل نسبتا زیاد با به کارگیری نسبت آب به سیمان کمتر و مصرف روان کننده و مقاومت های دستیابی به امکان-9

. تزریقیدر مالتمیکروسیلیس
سدهاحجیم وریزی های کردن هزینه های تجهیز کارگاه به ویژه در بتن کم -10
مشابهمعمولی بتن های داشتن مدول ارتجاعی بیشتر، ضریب پواسون کمتر و خزش کمتر از -11

مزایاي بتن پیش آکنده

https://www.clinicbeton.ir/ArticleDetail/1074/%DA%98%D9%84-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F
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مشخصات سنگدانه درشت( الف

شته پوکی شن انبا. باید از نوع شکسته کوهی یا نیمه شکسته رودخانه ها باشند تا پوکی الزم تأمین گرددشن ها -
.باشد0.5تا 0.35قالب باید در حدود در
.  می گذارددانه بندی بر روی پوکی تأثیر . استفاده نمود( تک اندازه ) حتی االمکان باید از شن تقریباً یکدست -

.می کندیکنواخت پوکی را بیشتر دانه بندی های 
با افزایش حداکثر اندازه . می کندمیلیمتر تغییر 150تا 25حداکثر اندازه شن بسته به ابعاد قطعه و نوع کار بین -

.قالب ها می باشدحداکثر اندازه شن معموالً کمتر از یک چهارم فاصله . می شودشن بیشتر پوکی

آکندهپیشبتندرمصالحمخلوططرح

مشخصات سنگدانه ریز( ب
. می روداگر حداکثر اندازه شن کوچک شود ماسه هایی با مدول ریزی کمتر و حداکثر اندازه کوچکتر بکار -

.  می باشد2.6تا 2.1نرمی آن میلیمتر و مدول 5میلیمتر، حداکثر اندازه ماسه 40میلیمتری با حداقل اندازه 150برای شن
تا 1.8میلیمتر و مدول نرمی آن 3میلیمتر، حداکثر اندازه ما سه 20میلیمتر و حداقل اندازه ۷5شن با حداکثر اندازه برای
میلیمتر و  2میلیمتر، حداکثر اندازه ماسه 15میلیمتر و حداقل اندازه 50همچنین برای حداکثر اندازه . می باشد2.3

میلیمتر، حداکثر اندازه ماسه 12میلیمتر و حداقل اندازه 38برای شن با حداکثر اندازه . می باشد2تا 1.5نرمی آن مدول
میلیمتر برسد حداکثر اندازه ماسه به 25اگر حداکثر اندازه شن به . می باشد1.۷تا 1.3و مدول نرمی آن میلیمتر 1.5

.می شودمیلیمتر محدود 1
.مصرف ماسه کامالً گرد گوشه در همه موارد ارجحیت دارد-
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( خأل بتن با اعمال ) بتن مکیده 
Vacuum Processed Concrete

http://clinicbetoon.blogfa.com/post/3
http://clinicbetoon.blogfa.com/post/3
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بهآبنسبتسسپوریزیممیقطعهدرراآنبیشترسیمانبهآبنسبتباابتداکهاستبتنیتنهامکیدهبتن
جامانبتنتراکموریختنازپسبالفاصلهعملاین.کنیممیکم،آبمکیدنوخألاعمالباراآنسیمان

درألخاعمالازناشیمکشتوسط(اشباعبتن)آبپرپیوستههمبههایلولهمجموعهازاضافیآبتاشودمی
تنبهوایهایحبابازمقداریضمنا.گرددخارجآنمیانیقسمتهایحدودیتاوباالئیقسمتهایازبتنسطح

.شودمیتوپرتربتنوشدهخارجترتیببدیننیز

بتن مکیده 

W/Cدارایسریع،شدنترسفتبرعالوهودادهدستازراخودآبازبخشیشودمیاعمالآنسطحبرمکشکهبتنی
بنابراین.شودمیبرخوردارمحیطیوخارجیعواملبرابردربیشتریدوامومقاومتازآنسطحبویژهوگرددمیکمتری

.شدخواهدحذفشیوهاینباقطعاتسطحیحفراتگفتبایدهمچنین.بردنامآنبرایتوانمیرازیرکاربردهای
بکارروزطولردمتعددتریدفعاتباوهاقالبازبیشتراستفادهبرایبتنیساختهپیشقطعاتکارخانجاتدرشیوهاین

تراقتصادیبهامراین.بردارندرامتری4ستونیکقالبروشاینبادقیقه30ظرفاندتوانستهحتیکهنحویبهرودمی
تربیشساختهپیشقطعاتکارخانهبرایهاهزینهبماندقالبدربتنچههرزیراشودمیمنجرساختهپیشکارشدن

.گرددمی
گرفتبکاربتنسطحکیفیبهبودبرایراشیوهاینتوانمیراهسازيدربویژهبتنیدالهايکلیهدر.
عهقطکلمقاومتموارداینگونهدر.نموداستفادهشیوهاینازتوانمیبرآبهايلولهوکانالهاوسرریزهابتندر

Cavitation)خألزاییازناشیشدنکنقلوهوسایشبرابردرسطحیدوامومقاومتبلکهنیستمهمچندان از(
.باشدمیخورداربرزیادیاهمیت

کاربردها 
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ازوهبودگرانآنتأمینکهباشدمیمکشیوخألاعمالوسایلداشتنمستلزمروشاینازاستفاده

نایباکهاستطرفدارترپرکشورهائیدرروشاینلذا.استبرخوردارایهزینهپرنگهداریوتعمیر
پمپساختردتجربهوتبحردلیلبه(سوئدبویژه)اسکاندیناویکشورهای.دارندبیشتریسروکاروسایل

امریکامتحدهایاالتدرحالیکهدراندنمودهمعمولراریزیبتنشیوهاینکاربردخألوهواکمپرسورهایو
.استگرفتهقراراستقبالموردکمتر

هامحدودیت

کاهشبرایحدیمعموالوشودنمیانجامنامحدودیطوربهآبکاهشومکشعملW/Cطوربهکهداردوجود
.شودمیمحسوبمحدودیتیککلی
ثباعریزوپوزوالنیموادبرخیوجودهمچنین.شوندنمیبرخورداربهبودازروشایندرمیزانیکبههابتنهمه

.کرداستفادهروشاینازخوبیبهنتوانشودمی
زیرا(دوامنظرنقطهازهمومقاومتینظرازهم)یابندنمیبهبوداندازهیکبهبتنهایقسمتهمهW/Cهمهدر

امالک(دالمانند)قطعهیکتحتانیومیانیهایبخشبافوقانیهایقسمت.شودنمیکممیزانیکبههاقسمت
.بودخواهدمتفاوت

معتدلهوایدر.باشدمیمهمهایمحدودیتجملهازقطعهسطحمختلفهایقسمتدرمکشاعمالبرایوقتصرف
شویممینزدیکبتناولیهگیرشزمانبهچههرزیرابدهدراکاریچنیناجازهمابهبایدبتنگیرشمسئلهگرمیا

.گرددمیهمراهبیشتریمشکلباآبخروجکار
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121 (خأل)مکشپمپ
خألفرشVacuum Mat :

یامربعیرشفاین.گوئیممیخألفرشبدانکهداریماحتیاجگردد،تخلیهآبسپسوهوابتنسطحازاینکهبرایوسیلهیکبهخألاعمالبرای
کهشدهتشکیل(قاب)دورهیکازوسیلهاین.(است1.2تا0.9حدودعرضوطول)استمترمربع1-1.2معمولمساحتباومستطیلی

واستلمتصریزسیمیتورییکبهریز،مخصوصنمدیاپارچهاین.(نقاشیتابلوییکمثل)استشدهمتصلآنبهمخصوصنمدیاپارچه
راهواآنمیانازایلولهکهداریمباالدرچوبییافلزیپوششیکهمچنین.باشدمیوصل(Joist)فلزینازکخرپاییکبهسیمیتوری
بزرگپمپتاگیرندنمیبزرگزیادراآنلذاواستمهممحاسباتدرفرشاینمحیطمعموال.داردقرارایفلکهشیرآنانتهایدروکندمیخارج

.رودمیبکارهمقالبعنوانبهفرشاینساختهپیشقطعاتکارخانهدر.(ندارداهمیتیسطح)نشودگرانو
فرشهورد.گرددمیاستفاده(انحنادارایسطوحبویژه)پذیرانعطاففوالدیورقیکاز،خألفرشباالیدرالچندتختهازاستفادهجایبهگاه
.داشتخواهیمخوبیهوابندیبتنسطحرویفشاراعمالباواستهوابندیبرایالستیکیکدارایخأل

هاتبسماننداتصاللوازمهمراهبه(مخصوصشیلنگ)پذیرانعطافوصلبهايلولهمانندارتباطیوسایل،
تحرکازخألفرشاستالزمهاکارگاهدرویژهبهاینکهبهتوجهبا.رودمیبکارکهاستوسایلیجملهازنیازموردلوازمسایرومخصوصآچارهای

.شودمیاستفادهشدتبهمخصوصهایشیلنگازلذاباشدبرخوردارخوبیپذیری

نیازموردوسایل
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122 .پردازیممیموارداینبهزیردردارندتناسببهترروش،آنباکهداردهائیبتنبهنیازریزیبتنروشهر
استبیشترسانتیمتر5ازمعموالمربوطههایبتناسالمپ.باشدزیادنسبتابایدروشاینکاربردبرايبتنکارآئی

گرنهویمندهبهائیچندانتراکممسئلهبهوباشیمداشتهراایسادهوسهلریزیبتنخواهیممیروشایندراصوالزیرا
.نمائیممتراکممناسبیوسایلباودقتباراآنوکنیماستفادهکمW/Cباسفتبتنیکازتوانستیممی
بهترتررشتدبنديدانهبافتوبیشتراندازهحداکثرباهايبتنگفتبایدبندیدانهبافتواندازهحداکثرنظراز

.دهندمیپسراخودآب
بهترحالهربه.هستندترمطلوبنظراینازودهندمیپسبهترراخودآبگردگوشهوغلتیدهماسهوشنباهائیبتن

.باشدگوشهگردهابتناینماسهحداقل،است
آبخروجکارباشد،بیشترالیوگلوسنگپودر،پوزوالنهامانندترریزدانهمواددارایوترسیمانپربتنچههر

نگهدخوسطحدربیشترراآنودهدمیپسکمترآبشودبیشتربتنویژهسطحچههرواقعدر.گرددمیترمشکل
.داردمی

استمناسبکنندکمنیزراآبلزجتکههائیکنندهروانمصرف.

:مصرفیمصالحوبتن

دهیمانجام(بزرگدالهایویژهبه)بتنسطحتمامدررامکشعملاینقبولیقابلزمانمدتدربتوانیماینکهبرای،
مثل(کندگیرکنندهروان)سازروانکنندهکندگیریکازاستبهترلذا.داریمهمکنندهکندگیریکبهنیاز

.نمائیماستفادههالیگنوسولفونات
شودنمیتوصیهحبابداربتنوزاحبابموادازاستفاده.
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راآنینکهابدونشمشهباآنکردنترازوتراکمازپسوریزیممیمحلدرراخودشلیاشلنسبتابتنابتدا

.گیردرتصوبتنشدنترسفتازقبلبایدکاراین.شویممیخألاعمالآمادهوقتاسرعدرکنیم،کشیماله
آبوشوداعمالمکشتانمودهروشنراآنپمپ،بهاتصالازپسودهیممیقراربتنرویبرراخألفرش

.یابدمیادامهدقیقه20تا10معموالعملاین.گرددخارجبتن

کارشیوه

ادامهعیناراعملیاتونمودهمنتقلمجاورهایقسمتبهراخألفرشقسمت،یکدرکارپایانازپس
اعثبمتعددهایفرش.نموداستفادهآنهاازتوانمیزیادتر،تعدادبهخألفرشوجودصورتدرمسلما.دهیممی

.دشومیجلوگیرینیزبتنشدنسفتازوشدهکارتسریع
نمودصاففلزیسپسوچوبیمالهباراآنتوانمیقسمت،هردرمکشاعمالازبعد.
خروجاین.نمایدخارجدرصد20حدودتاراآبتواندمیواستمؤثرسانتیمتری15عمقتامعموالمکش

.شودمنجرضخامتدرصد3حدودتابتننشستبهاستممکنآب
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Roller Compacted Concrete (RCC)بتن غلتکی
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«بتن،«غلتکباشدهمتراکمبتنRCCبرایاغلبکهاستبتنویژهانواعازغلتکیبتناصطالحایا
المپاسغلطکی،بتنفردبهمنحصرویژگی هایازیکی.می گیردقراراستفادهموردسدسازيوروسازي

.استتازهحالتدرآن(صفرحدود)پایینخیلی

 مواد تشکیل دهنده بتنRCC  ،و  ( هو ماسشن)سنگدانه، (مواد مکمل سیمانی)سیماننیز مانند بتن معمولی شامل آب
.داردالبته درصد استفاده از این مواد در بتن غلتکی با بتن معمولی تفاوت. است( شیمیایی یا معدنی)افزودنی 

 بتنRCC  درصد هوا 1.5درصد سنگدانه درشت و 40.5درصد سنگدانه ریز، 35درصد آب، 13درصد مواد سیمانی، 10از
.تشکیل می شود

روش تعیین طرح اختالط بتن غلتکی

بتنروانیروش
.برسدنظرردموروانیبهبتنتامی شوددادهتغییرسیمانیموادیاآبسنگدانه،پارامترهایازیکیمیزانبتن،روانیروشدر

یکیهیدرولسازه هایبرایاغلببتنروانیروش.استارتعاشتوسطبتنتحکیمبراینیازموردزمانروش،ایندرروانی
.می گیردقراراستفادهموردسدمانند

روش تراکم خا 
، حداکثر در این روش، با تعیین رابطه بین چگالی و رطوبت. روش تعیین طرح اختالط بتن غلتکی روسازی استمتداول ترین 

.چگالی ناشی از تراکم نمونه در یک محدوده رطوبت تعیین می شود

https://blog.faradars.org/%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://blog.faradars.org/%d8%b3%d9%86%da%af%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://blog.faradars.org/%d8%b4%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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غلتکیبتنمزایاي

هزینه پایین و سرعت باالی اجرای•
نیاز به تعمیر و نگهداری کم•
سطحی بدون شیارافتادگی و چاله•
هزینه بسیار پایین قالب بندی یا حذف قالب•
عدم تغییر شکل در بارهای سنگین•
کاهش مصرف سیمان•
هیدراتاسیونحرارت پایین •
مقاوم در برابر ضربه و فشار•
هزینه پایین جابجایی، جانمایی و تراکم•
نیروی کار کم•
عدم نیاز به آرماتوربندی•
(کم تا عظیم)انعطاف پذیری حجم عملیات •
مقاومت در برابر دمای باال•
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(precast concrete( بتن پیش ساخته

مزایاي استفاده از بتن هاي پیش ساخته

ساخت وساززماندرجوییصرفه
رایگردمواردواختالططرحدما،آوری،عملنظیرساخت وسازکیفیتکنندهتنظیماصلیعوامل:کیفیتتضمین

.دادارائهباالکیفیتباساخت وسازهاییمی توانبنابراین.کردکنترلپیش ساختهبتن هایدرمی توان
بارتحملظرفیتواستحکامباسازه ایموادازمی توانشده،ساختهقبلازکهبتنیازاستفادهبا:سازه ايکاربردهاي

.شودگردیمواردوسازهاعضایمقطعسطحاندازهکاهشدهانه،بیشترفاصلهایجادباعثمی تواندکهکرداستفادهباال
دروودمی شایمنیوکیفیتبهره وری،افزایشزمان،کاهشباعثساختهپیشبتن هایازبرخورداری:صرفهبهمقرون

.می یابدکاهشنیزهزینهنتیجه
چگالیابشدهتولیدپیشازبتن.می باشدنگهداریحداقلوطوالنی ترزمانمدتدارایساختهپیشبتنیسازه:دوام

رابربدروشدهبتنرویسطحیحفره هایکاهشباعثکهداردباالییدوامضربه،وخوردگیاسیدها،بهنسبتباال
.می کندمقاومتشیمیاییعوامل

a.ahmadi
Draft



128

کاربردهاي بتن پیش ساخته

اعضایرایبساختهپیشبتنازاستفادهمرتبه،بلندومتعارفساخت وسازهایکلیهبرای:سازيساختمان
 هایکاربریازبسیاریومدرسهخرید،مراکزبیمارستان،هتل،ساختبرای.می شودگرفتهکاربهباربر

دارنداختیاردرراپروژهسریعاجرایروندازبزرگیبخشساختهپیشبتن هایمختلف،

a.ahmadi
Draft



129

یادبودپل:پُلساختWalnut Lane،امروزهوکردآغازرامتحدهایاالتدرساختهپیشبتنصنعت
مکانااینساختهپیشبتن هایپل،اندازهازنظرصرف.داردادامههمهنوزپل هابرایمصالحاینازاستفاده

.باشدسازگارمحیطیهرباکهکنندایجادسازه ایتامی دهدمهندسانبهرا

a.ahmadi
Draft



130

الب،فاضوآبزهکشیبهکمکبرایمختلفاندازه هایوشکلدرزمینیزیرتونل های:زیرزمینیتونل
باعثریالمتاینازاستفاده.می شوندتولیدساختهپیشبتنازاستفادهبادیگرمواردوبارانآبآوریجمع

.می شودمدتطوالنیدرساختاردواموکیفیتافزایش

a.ahmadi
Draft



131 Cement board?

a.ahmadi
Draft



132
(زیادعمل آوري بتن تحت فشار )بتن اتوکالو شده 

ارقراتوکالودستگاهدرونکهبتنیعضوبههمباهمراهفشاروآببخارودماروشایندر
بیشتروجفشاربهنسبتحالتایندربخارفشاراینکهدلیلبه.شودمیتزریقاستگرفته
از.شودسریعگیرشوکندنفوذبتنعمقدربیشتريسرعتباگرماکهشودمیموجباست
بخارطاقابهنیازشودمیبردهکاربهاتمسفریکفشارازبیشفشارهاییروشایندرکهآنجا
.گویندکالواتومخزنیچنینبه.می باشدتربخارمنبعبافشارمخزنیا

a.ahmadi
Draft



133

نهاییگیرشزمانتامعمولشرایطدربتناولیهگیرش

پیشنهاد)گرادسانتیدرجه180حداکثرتافشارافزایشودماافزایشواتوکالودرقطعاتدادنقرار
ASTM C648-98حداکثرمیزانبهبخارفشارافزایشو(باشدمیگرادسانتیدرجه149بابرابر

دماازدیادسرعت.ساعته3حداقلدورهیکدرتدریجیصورتبهاتمسفرفشارازباالترمگاپاسکال0.8
.باشدمیساعتدرگرادسانتیدرجه40

ساعت8الی5مدتبهفوقشرایطدرنظرموردعضودارینگه

دقیقه30الی20طرفعضوسریعکردنخنکوحرارتوفشارکاهش

اتوکالوتوسطعمل آوریروش

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C648-98.htm
a.ahmadi
Draft



به نام خدا

الیافیبتن هاي 

علیرضا تجري: مدرس دوره

a.ahmadi
Draft



بتن الیافی

a.ahmadi
Draft



تعریف
يکتفكاليافوماسهوشنآب،هيدروليكي،سيمانازساختهشدهبتن•

.ميشودناميدهاليافيبتن،مجزاوشده

موادشيشه،فوالد،جنسازومتفاوتاندازههايوشكلهادرالياف•

.ميگيردقراراستفادهموردطبيعيموادومصنوعي

ازشتربيفوالدياليافغيرسازهاي،وسازهاياعضايبيشتردر،اينوجودبا•

.ميشوداستفادهاليافديگرانواع

a.ahmadi
Draft



اهمیت
وسعهتدليلبهكهاستمويينتركهايزياديتعداددارايمعمولي،بتن•

كمبتنكششيمقاومتاعمالشده،تنشهايتحتمويينتركهايسريع

.است

ازكديگر،يبهنزديکفواصلدراليافبهكاربردنباكهميشدفرضابتدادر•

ويكششمقاومتهايدرنتيجه،وشدهجلوگيريمويينتركهايتوسعه

.مييابدافزايشزياديبهميزانبتنخمشي

هدرنتيجوانداختهتأخيربهراكششيتركهايشروعالياف،همچنين•

.ميشودبتنكششيمقاومتافزايشباعث

a.ahmadi
Draft



اهمیت
فمختلاندازههايوحجمبااليافازاستفادهكهدادهاندنشانمطالعاتاما•

.نميگرددزيادبهميزانآنها،مقاومتافزايشباعثبتنيامالتدر

رحلةمدراليافي،بتنهايرفتاردررازياديبهبودپژوهشگران،بااينوجود،•

.كردهاندپيداتركخوردگيازپس

افزايشزياديبهميزانكششينهاييمقاومتآنكهعليرغمديگر،بهعبارت•

درنتيجه،.مييابدافزايشگسيختگيدرهنگامكششيكرنشامانمييابد،

مقاومتهضربدرمقابلوسختترنداليافيبتنهايساده،بتنبامقايسهدر

.دارندبيشتري

a.ahmadi
Draft



اهمیت

a.ahmadi
Draft



اهمیت

a.ahmadi
Draft



مکانیزم عمل

ملتحراواردهبارسيمان،خميردرتركاولينايجادازبعداليافي،بتن•

درهاآنكشيدهشدنبيرونبرابردراليافمقاومتآنكهبهشرطميكند،

.باشدتركاولينوقوعهنگامدربارازبيشترك،اولين

ونميكندتحملراكششيهيچسيمانخميرتركخورده،مقطعدر•

.ميكندتحملرامركبمقطعبرواردبارتمامالياف،

افياضتنشهايكهدارندتمايلاليافمركب،مقطعرويبربارافزايشبا•

.كنندمنتقلسيمانخميربهپيوستگيتنشهايطريقازرا

a.ahmadi
Draft



مکانیزم عمل

خميردر،نگرددبيشترپيوستگيمقاومتازپيوستگيتنشهايايناگر•

.ميآيدبهوجودنيزديگريتركهايسيمان

ياوشوندشكستهاليافكهمييابدادامهآنجاتاتركخوردگيرونداين•

.شوندشيدهكبيرونبتندرونازاليافپيوستگي،ازبينرفتنبهعلتاينكه

a.ahmadi
Draft



مکانیزم عمل

a.ahmadi
Draft



بهینه سازی الیاف
ستگيپيوسازيبهينهدرظريفيتعادلنقطهاي،سازهوموادنظرنقطهاز•

.داردوجودسيمانخميرواليافبين

درالياف،باشدضعيفسيمانخميرواليافبينپيوستگيكهصورتيدر•

بينلهفاصپركردندرچندانيتاثيروشدهكشيدهبيرونپاييننيروهاي

.كردنخواهدپيداافزايشسيستمسختيلذاداشت،نخواهندتركها

مكنمباشد،قويحدازبيشسيمانخميرواليافبينپيوستگياگر•

.نندشكميكنند،مستهلکرازياديانرژيآنكهازقبلاليافعمدهاست

a.ahmadi
Draft



بهینه سازی الیاف
ثيرتاكهكنندميعملفعاليغيراضافيموادماننداليافدومحالتدر•

.ندارندمكانيكيخواصبهبوددرايمالحظهقابل

يريجلوگبرايوبارتحتمجموعهدرتركهاريزبينفضايپركردنبراي•

.مباشيداشتهكوتاهاليافزياديتعداداستالزمباال،تنشتمركزاز

راعهمجموپذيريشكلومقاومتتواندميكوتاهاليافيكنواختتوزيع•

.دهدافزايش

a.ahmadi
Draft



بهینه سازی الیاف
نيروهايدرمنفصلبزرگتركهايبينفضايپركردنبرايبلنداليافاما•

.هستندالزمباال

كوتاهاليافازكمتربسيارتواندميبلنداليافحجميدرصدوجود،اينبا•

.باشد

a.ahmadi
Draft



طبقه بندی
بتناخلددراليافنسبتمبنايبراليافيبتنبنديطبقهانواعازيكي•

:است

.است%1ازكمتربتنداخلدراليافحجم:كمحجم–

.است%2و%1بينبتنداخلدراليافحجم:متوسطحجم–

.است%2ازبيشبتنداخلدراليافحجم:باالحجم–

a.ahmadi
Draft



بتن با الیاف کم
ليافاروند،ميبكارروسازيودالهادرمعموالكهاليافكمحجمبابتندر•

.شوندمياستفادهشدگيجمعكاهشمنظوربهعموما

:داردفلزيآرماتوربهنسبتايعمدهمزيتهايپراكندهالياف•

ناسبمتتوزيعموجبوشدهپخشبعدسهدريكنواختيطوربهالياف–

.شوندميباربري

.دارندخوردگيبهنسبتكمتريحساسيتآرماتوربامقايسهدرالياف–

رايآرماتورگذاربهمربوطاجراييهايهزينهتواندمياليافازاستفاده–

.دهدكاهش

a.ahmadi
Draft



بتن با الیاف متوسط
وسختي،گسيختگي،مدولافزايشموجباليافازمقداراينكاربرد•

.شودميبتنايضربهمقاومت

يتكرشاتنظيرساختسيستمهايمختلفانواعدرهابتنازنوعاين•

.دارندكاربرد

اال،بانرژيجذبقابليتبهنيازكههاييسازهدربتننوعاينكاربرد•

تگيخسمقاومتافزايشوبتنپريدگيبيرونبرابردرظرفيتافزايش

.داردكاربرددارند

a.ahmadi
Draft



بتن با الیاف باال
.شودميمجموعهكرنشيسختيبهمنجراليافاززياديحجمكاربرد•

اليافيحمسلبتنعنوانبهتركيباتاينمعموالرفتار،بهبوداينخاطربه•

High-Performance)توانمند Fiber-Reinforced

Composites)شوندميشناخته.

اينازجديدينسلآمده،وجودبهپيشرفتهايواسطهبهوگذشتهدههدر•

.شوندميشناختهتوانمندفوقاليافيمسلحبتنعنوانبامواد

(Ultra-High-Performance Fiber-Reinforced Composites)

a.ahmadi
Draft



انواع الیاف
وگاهيآزمايشسطحدراليافيبتنساختدراليافازمتنوعيبسيارانواع•

:استزيرشرحبهآنهااصليبنديدستهكهروندميكاربهتجاري

(SFRC)فوالديالياف–

(GFRC)ايشيشهالياف–

(SNFRC)مصنوعيالياف–

(NFRC)طبيعيالياف–

a.ahmadi
Draft



انواع الیاف

نوع الیاف
مقاومت  
کششی
(MPa)

مدول یانگ
(103MPa)

افزایش طول
)%(نهایی 

چگالی  
(gr/cm3)

451/1-4201/224-210آکریلیك

1400/63/2-98084–560آزبست

101/5–7004/93–420کتان

3/52/5–3850701/5–1050شیشه

201/1–8404/216–770(سختی زیاد)نایلون 

131/4–8758/411–735(سختی زیاد)پلی استر 

7000/14–0/42100/95پلی اتیلن

7703/5250/90–560پلی پروپیلن

251/5–630710–420(ریون)ابریشم مصنوعی 

1190/62/7–77070–460پشم سنگ

357/8-28002030/5–280فوالد

a.ahmadi
Draft



خواص بتن الیافی
رويبربلكهبتن،مقاومترويبرنهالياف،عمدةتأثيركهگفتميتوان•

.استآنخمشيطاقت

درهجذبشدانرژيكل)خمشيطاقتبهبوداليافي،بتنعمدهمزيتاساساً•

.است(خمشدرنمونه،شكستهنگام

ابردربرمقاومتوخستگيدربرابرمقاومتخمشي،طاقتافزايشبهدليل•

.مييابندافزايشقابلمالحظهايمقداربهنيزضربه

درپيلنپروپليونايلونمانندكممدولبااليافحتيكهاستشدهمشخص•

هر،بودهاندمؤثربسيارشديد،ضربهمعرضدرپيشساختهبتنياعضايتوليد

.استنشدهانجامضربهايمقاومتافزايشميزانكمّيتعيينچند

a.ahmadi
Draft



خواص بتن الیافی
تيرهايبهاليافافزودنكهاستشدهدادهنشانمقاومت،درخصوص•

ذاريبارگتحتوميدهدافزايشخستگيدربرابرراآنعمرمعمولي،بتنآرمه

.مييابدكاهشتركعرضخستگي،

مقاومت%90درحدودالياف،بهمسلحتيريکخستگيمقاومت،بهطوركلي•

ميباشد،بارگذاريدور2*106باچرخهاي،بارهايتحتتيرهماناستاتيكي

.نكندتغييرچرخهايباراعمالجهتآنكهبرمشروط

حدوددرخستگيمقاومتكند،تغييركامالًچرخهايباراعمالجهتاگر•

هدخوابارگذاريدورتعدادهمانباچرخهاي،باتحتاستاتيكيمقاومت70%

.بود

a.ahmadi
Draft



خواص بتن الیافی
بتندراليافحجمتابعباشد،كهنوعيهرازالياف،بهمسلحبتنكارآيي•

.است

.ميكاهدآنكارآييازساده،بتنبهاليافنوعهرافزودن•

فزايشازياديبهميزانراتازهبتنتودهپايداريبتن،دراليافوجودازآنجاكه•

ياليافبتنكارآييتعيينبراياسالمپ،آزمايشازاستفادهلذاميدهد،

.نيستمناسب

a.ahmadi
Draft



خواص بتن الیافی
آن،حجم%1/5بهميزانميليمتر،200اسالمپبابتنيکبهاگرمثال،براي•

هحدودبوكاهشيافتهمخلوطاسالمپشود،افزودهشيشهاييافوالديالياف

mm25ميرسد.

دميتوانكردن،ويبرهازطريقبتنكردنمتراكمودادنجايبااينحال،اما•

باشد،رضايتبخش

رمناسبتاليافيبتنكارآييسنجشبراي(Vebe)ويبيآزمايش،بنابراين•

.است

a.ahmadi
Draft



خواص بتن الیافی

a.ahmadi
Draft



خواص بتن الیافی
دگيجمعشارتجاعي،مدولرويبرناچيزياثر،بتنبهفوالدياليافافزودن•

.دادفشاريخزشوشدنخشکازناشي

ويقخيليكربنياليافازاگروليمييابد،كاهشتاحديكششيخزش•

.مييابدكاهشزياديمقداربهخمشيخزششود،استفاده

يکانبهعنوفقطآن،كمحجمبهدليلالياف،تحقيقات،اكثردر،بااينوجود•

پايداريدرمهمياثرآنكهبدوناستكردهعملخميردرونصلبمادة

.باشدداشتهمركبمادهابعادي

a.ahmadi
Draft



خواص بتن الیافی
يمانسبهآبكمنسبتوسيمانزيادمقدارباالياف،بهمسلحبتنمعموالً•

.ميشودساخته

تاود،شعملآوريوشدهمتراكممطلوبيبهطورفوالدياليافحاويبتناگر•

داربرخورعاليدوامازميشود،محافظتسيمانخميرتوسطاليافزمانيكه

.بودخواهد

دارد،وجودكلريدكهمحيطهاييدربهخصوصمحيطي،شرايطاكثردر•

درواقعاليافامادارد،وجودبتنسطححواليدرواقعاليافزنگزدگيامكان

.ميمانندباقيخوردگيبدونبتندرونيبخش

a.ahmadi
Draft



خواص بتن الیافی
هايشيشاليافسيمان،خميردرموجودقلياييشيمياييتهاجمبهدليل•

.كرداستفادهپرتلندسيمانبامالتيابتندرنميتوانرامعمولي

حيطمدربهتريدوامازقليادربرابرمقاومشيشهاياليافديگروزيركُنيا•

مروربهنيزاليافنوعاينحتيكهاستشدهديدهامابرخوردارند،قليايي

.ميشوندتدريجيآسيبدچارزمان

پليمرهايازبسياريوپشموكتانمانندطبيعي،اليافاكثر،بههمينترتيب•

.ندارنددوامپرتلندسيمانخميرقلياييمحيطدرمصنوعي،

a.ahmadi
Draft



خواص بتن الیافی
امااست،طبيعيآندرخوردگيتركاست،مقيدمعموالبتنكهآنجااز•

:داردخوردگيتركدرمختلفيتاثيراتاليافوجود

(شودميبيشترهاتركتعداد)خوردگيتركتعددامكان–

شيكشمقاومتلذادارد،وجودتركهاسطحدركششيتنشانتقالامكان–

.رودنميبينازخوردگيتركمحضبهبتن

امكانلذادارد،وجودطوالنيزمانمدتدرتنشانتقالامكان–

.داردوجودتركترميم/پرشدن

a.ahmadi
Draft



خواص بتن الیافی
كاهشبهكهوجوديباكهاستاينبتندراليافحضورمهمتاثيراتازيكي•

اثردرآمدهبوجودتركهايتعداداماكنند،نميزياديكمکشدگيجمع

.دهندميافزايشراكششيتنشهاي

زاكهشودميمنجرآنهامتوسطعرضكاهشبهتركهااينتعدادافزايش•

.استمطلوبايپديدهدواملحاظ

a.ahmadi
Draft



خواص بتن الیافی

a.ahmadi
Draft



دوام خواص بتن الیافی
يزناليافيبتنمورددرمعموليبتندوامافزايشبرايالزمتمهيداتهمه•

.استصادق

ضروريشدنآب/زدنيخهايچرخهبرابردردوامافزايشمنظوربههوازايي•

.است

بتنروزه28فشاريمقاومتكهصورتيدردهدمينشانتحقيقاتنتايج•

بهآبنسبتحداكثربهمربوطمالحظاتوبودهمگاپاسكال21ازبيش

بتنينرويسطحبهاليافزدگيزنگباشد،شدهرعايتبتنتراكموسيمان

(تركبدونبتن)رودنميفراترميليمتر2/5عمقازوشودميمحدود

a.ahmadi
Draft



دوام خواص بتن الیافی
يونحاويمحيطهايدرقرارگيريباشد،خوردهتركاليافيبتناگراما•

.شودفلزياليافخوردگيبهمنجرتواندميكلرايد

اليافخوردگيموجبميليمتر0/1ازكمترعرضباهايتركوجود،اينبا•

.شودنميفلزي

باعاشمحيهايدرفلزياليافخوردگيرويبرشدهانجامتحقيقاتعمده•

بتنردعملكوشدهانجام(درياييمحيطهايياآزمايشگاه)كلريونباشده

.داردبررسيبهنيازكمترغلظتبامحيطهاسايردراليافي

a.ahmadi
Draft



طرح اختالط بتن الیافی
.رددگمشخصاليافومقاومتمقداربامعموالًفوالدياليافبهمسلحبتن•

وخمشيمقاومتكف،دالدربتنهانوعاينازاستفادهصورتدر،غالباً•

مشخصآنهافشاريمقاومتسازهاي،بتنبهعنوانآنهاازاستفادهدرصورت

.ميشود

10تا5حدوددربتنهانوعاينروزة28نمونةخمشيمقاومتيا،معموالً•

48تا34حدودحدوددرآنهاروزة28نمونةفشاريمقاومتياومگاپاسكال

.ميشودقيدمشخصاتدرمگاپاسكال

a.ahmadi
Draft



طرح اختالط بتن الیافی
است،هتعيينشدمشخصاتدركهمعمولي،وزنبابتندراليافمصرفميزان•

متغير(حجمي%2يا)kg/m3220تا،(حجمي%0/38يا)kg/m330بين

.است

بتنساختبرايميليمتر19ازبزرگترسنگدانههايازكهاستشدهتوصيه•

باتنيبدراليافكاربردكهچندهرنگردد،استفادهفوالدياليافبهمسلح

.استشدهگزارشنيزميليمتر38سنگدانهاندازهحداكثر

افزودنيموادازميتوانآيد،بهدستاليافيبتنهايمناسبكارآييآنكهبراي•

(آنبدونياپوزوالنبا)بيشترسيمانميزانازياوحبابزاروانكننده،

.كرداستفاده

a.ahmadi
Draft



طرح اختالط بتن الیافی

مالتمصالح
حداکثر اندازه

سنگدانه 
mm9/5

حداکثر اندازه
mm19سنگدانه 

415-710355-590295-535(kg/m3)سيمان

0/50–0/450/40–0/450/35–0/30نسبتآببهسيمان

55-6045-10045هدرصدريزدانهبهدرشتدان

6-74–104–7زاحبابمادههوابادرصد

درصد حجمی الیاف

0/8–0/90/3–10/4–0/5الياففوالديآجدار

1/6–1/80/8–20/9–1الياففوالديصاف

-1/2–50/3–2اليافشيشه

a.ahmadi
Draft



ساخت بتن الیافی
اديزياهميتازبتنمخلوطداخلدرفوالدياليافيكنواختشدنپخش•

.استبرخوردار

تنبكردنمخلوطحينياوبتناجزايتوزينحيندرتواندميعملاين•

.شودانجام

بيشتريكاربردمورددوكهاندشدهپيادهعملدرمتعدديهايشيوه•

:دارند

اختالطحيندربتنبهاليافكردناضافه–

سنگدانهبهاليافكردناضافه–

a.ahmadi
Draft



ساخت بتن الیافی
افهاضبتنبهاليافشدند،مخلوطبتناجزاهمهآنكهازبعداول،روشدر•

.شودمي

ابكنمخلوطكهحاليدرودقيقهبركيلوگرم45نرخبابايدشدناضافه•

.شودانجاماستدورانحالدرسرعتحداكثر

.شونداضافهچسبيدههمبهصورتبهنبايدالياف•

50تا40برايوشدهكندكنمخلوطدورالياف،كلشدناضافهازبعد•

.كندپيداادامهديگردوران

a.ahmadi
Draft



ساخت بتن الیافی

a.ahmadi
Draft



ساخت بتن الیافی
.شودمياضافههاسنگدانهبهاليافدوم،روشدر•

ونكمخلوطداخلبههاسنگدانهورودازپيشتواندميشدناضافهاين•

.شودانجامآنهاتوزينازبعديا

انجامالهنقتسمهطريقازياودستيصورتبهتواندمياليافكردناضافه•

.شود

دنشپخشموجبتوزينترازويازبيرونبههاسنگدانهطبيعيجريان•

.شودميالياف

a.ahmadi
Draft



ساخت بتن الیافی

a.ahmadi
Draft



2 تاریخچه-1

قسمتدوشاملمیشود،نامیدهFRCCاختصاربهکهالیافیسیمانیکامپوزیتیمواد
بهکهوعیمصنیافوالدیالیافومیشودنامیدهماتریسکهسیمانیپایهبرمواد:میباشد
رویبرتتحقیقا.میشوداستفادهکششیانعطافپذیریوکششیمقاومتافزایشمنظور
به.میگرددکارآییکاهشسببالیافزیادافزایش.برمیگردد1960دههبهبتناین

وافزایشسیمانمقدارالیافها،شدنجمعیکجاازجلوگیریوکارآییافزایشمنظور
اکنندههروانفوقازاستفادهباکارآییهمچنین.میشوددادهکاهشدانهدرشتمقدار

.میشوددادهافزایش

a.ahmadi
Draft



3
الیاف ها-2

پیلن،جنسفوالدویاالیافمصنوعیشاملپلیپروالیافهایاستفادهشدهدربتنالیافیاز
80تا6بینفوالدیبهطورکلیدارایطولالیافهای.میباشندپلیاتیلن،پلیاستر،کربنوآرامید

 aspect)نسبتطولبهقطرالیافهایفوالدی.میلیمترمیباشند1تا0.15میلیمتروقطر

ratio)یدرصدحجم.مقدارالیافدربتنبادرصدحجمیبیانمیشود.میباشد100تا20بین
0.8میکرونتا10الیافمصنوعیدارایقطر.درصدمیباشد3تا0.25الیاففوالدیبین

.درصدمیباشد2تا 0.5میلیمترودرصدحجمیآنهابین80تا10میلیمتروطولآنهابین
برابرمقاومتکششیخمیر3تا2مناسببرایبتنالیافیبایددارایمقاومتکششیالیاف

همچنینمقاومتاتصالبینخمیرسیمانوالیاف،حداقلبرابرمقاومتترک.سیمانباشد
برابرمدولاالستیسیته3الیافدارایمدولاالستیسیتهحداقل.خوردگیخمیرسیمانباشد

.باشدخمیرسیمان

a.ahmadi
Draft



4

a.ahmadi
Draft



5

الیافیسیمانیکامپوزیتیموادبنديطبقه-3

باالعملکردباالیافیسیمانیکامپوزیتیمواد-3-1
وقیممستکششدرکرنش-تنشمنحنیبراساسالیافیسیمانیکامپوزیتیمواد

موادکرنش-تنشمنحنیاگر.میشوندبندیطبقهخمشدرخیز-بارمنحنی
سیمانیزیتیکامپوموادباشند،کرنشیشوندگیسختدارایالیافیسیمانیکامپوزیتی

یکامپوزیتموادخیز-بارمنحنیاگر.میشوندنامیده(HPFRCC)باالعملکردباالیافی
یافیالسیمانیکامپوزیتیموادباشند،خیزشوندگیسختدارایالیافیسیمانی

یالیافسیمانیکامپوزیتیمواداز.میشوندنامیدهDFRCCاختصاربهیاانعطافپذیر
.بردنامECCبتنوSIFCONازمیتوانباالعملکردبا

a.ahmadi
Draft



6
توانمندفوقعملکردباالیافیسیمانیکامپوزیتیمواد-3-2

میتواندشیکششوندگیسختکرنشرفتاربرعالوهالیافیبتنکهدیگرمهمخاصیتیک
دربااللیخیفشاریمقاومتبابتنهایتوسعه.استباالخیلیفشاریمقاومتباشد،داشته
پودرنظیرریزذراتوزیادسیمانازبتنهااینساختدر.گردیدآغاز1970دهه

ازوگردیدحذفدرشتدانههمچنین.میشداستفادهکنندههاروانفوقومیکروسیلیس
تا120مقاومتبهاختالططرحاینبامحققیناینکهوجودبا.میشداستفادهریزسنگدانه

شاری،فمقاومتافزایشبا.داشتبزرگنقصیکبتناینولیرسیدند،مگاپاسکال250
اضافهدیفوالالیافبتنبهنقص،ایننمودنبرطرفبرای.مییافتافزایشآنشکنیترد

،رواکنشپذیپودریبتنمتراکم،مسلحکامپوزیتهایمیتوانبتنهاایناز.نمودند
.بردنامرامرکبالیافبابتنوچندگانهالیافازمسلحسیمانیکامپوزیتهای

a.ahmadi
Draft



7

a.ahmadi
Draft



8

(ECC)مهندسیکامپوزیت سیمانی

یکدیگربامصالحاختالطمراحل(3

PVAالیافدرصد(2

زئولیتومیکروسیلیسازاستفاده(1

a.ahmadi
Draft



9

یسمیکروسیلوشدکاستهسیمانوزنازدرصد10
.گردیدسیمانجایگزیندرصد5کدامهرزئولیتو

مصالحجمعشدگیکاهش(1

حجمیدرصد1/5به2ازPVAالیافدرصدکاهشاقتصادیهزینههایکاهش(2

a.ahmadi
Draft



10

(ECC)مهندسیسیمانیکامپوزیتفشاريمقاومت
میلیمتر200ارتفاعومیلیمتر100قطربهاستوانهاینمونه
دقیقهبرمیلیمتر0/5ثابتسرعتنرخبافشاریبارگذاری

EN12390-3استانداردمطابق

a.ahmadi
Draft



11

(ECC)مقاومت کششی کامپوزیت سیمانی مهندسی

میلیمتر400طولومیلیمتر25*100مقطعابعاد

کرنشحسببر1اختالططرحمهندسیسیمانیکامپوزیتکششیمقاومتنمودار

ولطتغییر/دقیقهبرمیلیمتر1:بارگذاریسرعت
ازاستفادهبامیلیمتر150طولنمونههابهوسط
.شداندازهگیریسنجطولتغییریک

a.ahmadi
Draft



12

بر حسب کرنش2نمودار مقاومت کششی کامپوزیت سیمانی مهندسی طرح اختالط

a.ahmadi
Draft



13

(ECC)مهندسیسیمانیکامپوزیتخمشیمقاومت

میلیمتر500*100*100اندازهنمونهها

𝑅مدولگسیختگینمونهها =
𝑃𝐿

𝑎3

(ECC)مهندسیسیمانیکامپوزیتخمشیمقاومتنتایج

ایمقاومتکششیکامپوزیتسیمانیمهندسییبدسیتآمیدهازرودمیدولگسییختگیبیر
برابرمقاومتکششیبدستآمیدهازرود1/5و1/8بهترتیب،2و1نمونههاباطرحاختالط

.کششمستقیمبود

Pاعمالی،بارکلLوتکیهگاهدوبینفاصلةaتیرابعاد

a.ahmadi
Draft



14

فوالدالیافباالیافیتراکمخودبتن

0.34بهسیماننسبتآب-2
.استفادهشدهاست"رودحجممطلق"هاازمحاسبهمقداردانهبرای-3

40:55نسبتدانهریزبهدانهدرشترا

باالیافصاف.میلیمتربود1الیاففوالدیمورداستفادهبهصورتدایرهایباقطرمقطع:فوالدیالیاف-1
.50متر،نسبتطولبهقطرمیلی50طول

حجم سنگدانه

وزن مخصوص سیمان
وزن مخصوص میکرو سیلیس

وزن ریز دانه

وزن مخصوص ماسه

وزن درشت دانه وزن مخصوص شن

a.ahmadi
Draft



15

ماسه شن میکروسیلیس الیاف فوالدي آب
فوق روان کننده

اصالح کننده 
ویسکوزیته

a.ahmadi
Draft



16

نتایج آزمایش بتن تازه

a.ahmadi
Draft



17

مقاومت فشاري نمونه مکعبی نمونه هاي داراي میکروسیلیس

a.ahmadi
Draft



18

مقاومت خمشی نمونه هاي داراي میکروسیلیس

a.ahmadi
Draft



19

مقاومت کششی شکافت نمونه هاي داراي میکروسیلیس

a.ahmadi
Draft



و  خصوصيات بتن توانمند و پرمقاومت
ضرورت كاربرد آن در صنعت ساختمان

به نام خدا

عليرضا تجری: مدرس دوره

a.ahmadi
Draft



مقدمه
از ديدگاه سنتي پارامترهايي كه معموال در طراحي بتن ها درنظر گرفته  

:مي شوند

اين درحالي است كه اين روش مواجهه با موضوع، تنوع شرايط محيطي را  
پاسخگو نيست و اين پارامترها نشانه هاي مطلقي براي توانمندي 

.درازمدت و پايايي بتن نيستند

3

مقاومت فشاري
اسالمپ

مقدار هوا
وزن مخصوص بتن تازه

a.ahmadi
Draft



5

a.ahmadi
Draft



بتن توانمند
نياز به توانمند بودن بتن

نيازهاي ناشي از شرايط محيطي

بتن توانمند

نيازهاي سازه اي

بتن پرمقاومت

چنانچه مصالح كامال مناسب در دسترس نباشد، بايد راهكارهايي را جستجو كرد كه جبران  
.ضعف مصالح را نمايد تا بتوان به توانمندي مورد نظر رسيد

6

a.ahmadi
Draft



بتن توانمند

Permeability is The Key to 
Durability

.نفوذپذيري، كليد پايايي بتن است

7

a.ahmadi
Draft



بتن توانمند

8

رابطه بين نفوذپذيري و مشخصات مكانيكي

a.ahmadi
Draft



بتن توانمند

9

عوامل تعيين كننده توانمندي

مشخصات مكانيكي

مقاومت فشاري

مدول االستيسيته

پارامترهاي پايايي 

مقاومت در برابر سايش

نفوذ يون كلر

مقاومت در برابر سيكل ذوب و يخ

واكنش قليايي سنگدانه ها

صرف هزينه 
بيشتر جهت  

تأمين 
ملزومات

عمر مفيد 
طوالني تر و 

هزينه نگهداري 
كمتر

a.ahmadi
Draft



بتن توانمند
 ملزوماتACI  برايHPC

10

عمر مفيد طوالني در شرايط 
سخت

پايداري ابعادي

شكل پذيري

مقاومت مكانيكي اوليه 
زياد

راحتي ريختن و متراكم كردن

a.ahmadi
Draft



FHWAالزامات :بتن توانمند
 )federal highway administration

پارامتر مؤثر بر  8سطوح عملكرد متفاوتي با توجه به اثر هريك از   
با اين كار، مهندس طراح مي تواند . طراحي بتن توانمند تعريف مي كند

. با دقت خوبي، بتني داراي يك كارايي خاص را طراحي كند

11

دوام در برابر شرايط  
ذوب-انجماد

مقاومت پوسته شدگي  
در برابر نمكها

مقاومت در برابر  
سايش

نفوذ يون كلر ناشي از  
نمكها 

مقاومت 

االستيسيته

جمع شدگي

خزش

a.ahmadi
Draft



جمع شدگي ناشي از خشك شدن -1
سيكل ذوب و يخ -2
پوسته شدگي در اثر نمك هاي  -3

يخ زدا
مقاومت در برابر نفوذ يون كلر -4
مقاومت در برابر سايش -5
مقاومت در برابر واكنش هاي   -6

قليايي
مقاومت فشاري -7
مدول االستيسيته -8
خزش -9 16

نفوذپذيري در برابر اكسيژن -10
خمشيمقاومت  -11
جذب آب -12
استوانه آزمايش دونيم كردن -13
آزمايش كشش مالت -14
آزمايش كشش مستقيم -15
آزمايش شكست -16

a.ahmadi
Draft



1 بتندوام

a.ahmadi
Draft



2

بادیخاکستر-سیلیسیدوده-زئولیتازاستفادهبابتندوامبهبود

a.ahmadi
Draft



3

a.ahmadi
Draft



4

C40

a.ahmadi
Draft



5

a.ahmadi
Draft



6

a.ahmadi
Draft



7

a.ahmadi
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رابطه ميان نسبت آب به سيمان و  
نفوذپذيري
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استفاده از روان كننده هاي ممتاز) 2
Super plasticizer
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استفاده از روان كننده هاي ممتاز

49

w/c = 0.4
بدون افزودني

w/c = 0.4
كاهنده آب

cm7/6اسالمپ 

w/c = 0.4
روان كننده ممتاز

cm 19اسالمپ 
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استفاده از روان كننده هاي ممتاز

50

سيمان بدون افزودني كاهنده/سيستم آب

دانه هاي سيمان پيشرفت هيدراتاسيون منجر به سختي سيمان 
مي شوداز دست رفتن كارايي آن و 

نيروهاي جاذبه بين دانه هاي سيمان  
باعث لخته شدگي سيمان و كاهش  

رواني آن مي شود

a.ahmadi
Draft



استفاده از روان كننده هاي ممتاز
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مكانيزم عملكرد كاهنده آب معمولي

مولكول هاي  
پراكنده ساز

ذرات سيمان

پراكنده سازي ذرات سيمان
توسط نيروي دافعه الكترواستاتيك 

مي شود W/Cباعث كاهش نسبت 
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استفاده از روان كننده هاي ممتاز
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مكانيزم عملكرد افزودني كاهنده آب با پايه پلي  
كربوكسيالت

مولكول هاي پراكنده ساز پلي كربوكسيالت

ذرات سيمان

پراكنده سازي ذرات سيمان
توسط نيروي دافعه الكترواستاتيك و نقش ذرات  پلي  
كربوكسيالت  در ايجاد مانع فضايي بين ذرات سيمان، 

.كاهش مي يابد W/Cنسبت  
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جايگزين كردن بخشي از سيمان با افزودني هاي معدني) 3
...)دوده سيليس، متاكائولن، روباره، پوزوالن هاي طبيعي و (

a.ahmadi
Draft



ميكروسيليس•
متاكائولن•
روباره•
خاكستر بادي•
زئوليت•

57

پس از ميالد يكي  128معبد پانتئون در رم، در سال 
.از اولين نمونه هاي كاربرد بتن پوزوالني است
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ميكروسيليس

60

سفيد - عالء خاكستري -استاندارد 
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متاكائولن

71

يك نوع متاكائولن در مقايسه با كائولن و سيمان مشخصات شيميايي

متاكائولن كائولن  Iسيمان پرتلند نوع 

48 42 21/16 SiO2

41 35 5/09 Al2O3

1/3 1/3 3/01 Fe2O3

3/1 3/1 66/22 CaO

1/8 1/8 1/27 MgO
0/16  +0/2 0/1  +0/17 0/04  +0/25 K2O+Na2O

0/2 0/1 2/42 SO3
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متاكائولن
طرح اختالط نمونه هاي آزمايشي

MK15 MK10 MK5 C كد طرح
340 360 380 400 سيمان
60 40 20 0 متاكائولن
15 10 5 0 درصد جايگزيني متاكائولن

295 295 295 295 شن بادامي
442 442 442 442 شن نخودي
996 996 996 996 ماسه
111 111 111 111 فيلر
152 152 152 152 آب
4/8 4 3/2 3/2 فوق روان ساز
1/2 1 0/8 0/8 درصد فوق روان ساز نسبت به مصالح سيماني
0/38 0/38 0/38 0/38 (W/C) 74
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سرباره
بكارگيري روباره در

Nova Scotia Plaza Toronto

78

kg/m3 315 سيمان
0/3 w/c
kg/m3 36 ميكروسيليس
kg/m3 135 روباره

L/m3 6 فوق روان كننده

MPa 82  28مقاومت فشاري 
روزه
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خاكستر بادي
Fتركيب شيميايي يك خاكستر بادي نوع 

55/1% SiO2
34/9% Al2O3
3/7% Fe2O3
3/6% CaO
1/2% MgO
0/44% Na2O
0/73% K2O

80
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زئوليت

4

پوزوالن هاي با منشأ 
آتشفشاني

بخار داغ در زير زمين

دي اكسيد كربن در زير زمين

زئوليته شدن زئوليت
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بتن توانمند
توانمندي هاي بتن متأثر است از:

نوع و كيفيت مواد اوليه 
طرح اختالط 

روش اختالط
نحوه تراكم و پرداخت كردن 
مدت زمان عمل آوري 

10

توجه ويژه به كيفيت مصالح و   -1
انجام آزمايش هاي كنترل كيفي

عمل آوري به مدت زمان كافي -2
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 در مورد كافي در ساخت بتن پرمقاومت، مي بايست تحقيقات

مصالح مصرفي و نسبت هاي اختالط نسبت به بتن معمولي 

.گردد

نسبت آب به سيمان كمتر از بتن معمولي مي باشد.

  استفاده  از افزودني هاي معدني و درنتيجه از نسبت آب به

.مواد سيماني به جاي نسبت آب به سيمان استفاده مي شود

اختالط در بتن پر  انتخاب مصالح و نسبت هاي
مقاومت



12

باشد مي 0/35 تا 0/2 بين سيماني مواد به آب سبت.  

  روان فوق از نظر مورد كارايي به رسيدن براي درنتيجه

.شود استفاده بايست مي كننده

مكعب متر بر كيلوگرم 135 تا 125 بين آب مقدار          

.باشد مي

اختالط در بتن پر  انتخاب مصالح و نسبت هاي
مقاومت



13

از بيشتر درازمدت مقاومت به اوليه مقاومت نسبت مقاومت پر بتن در 

.باشد مي معمولي بتن

  مخصوصا ها پوزوالن از استفاده و كمتر سيمان به آب نسبت دليل به•

 ماتريس در بيشتري هيدراتاسيون درجه و تراكم سبب سيليس دوده

.شود مي مقاومت پر بتن در سيمان خمير

 مقاومت سبب پرمقاومت بتن در سيمان كامل نشدن هيدراته همچنين•

.گردد مي بيشتر اوليه
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واكنش اوليه نرخ افزايش سبب اگرچه سيمان نرمي افزايش  

  است ممكن آب بيشتر تقاضاي دليل به اما شود مي زايي

 بلند مقاومت و رواني مشخصات روي بر منفي اثرات باعث

.گردد مدت

افزودني و سيمان ميان سازگاري  

مكعب متر بر كيلوگرم 560 تا 390 بين سيمان معمول مقدار 

.باشد مي

الزامات سيمان
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بتن در تواند مي معمولي بتن در استفاده مورد هاي سنگدانه 

  .شود برده كار به نيز پرمقاومت

مناسب بندي دانه از استفاده

و ضعيف صفحات داراي هاي دانه درشت از استفاده عدم 

ترك

ها سنگدانه سالمت

الزامات سنگدانه
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افزايش براي گوشه تيز هاي دانه درشت از استفاده  

سنگدانه و خمير ميان چسبندگي مقاومت

و كارايي به كمك براي گردگوشه ريزدانه از استفاده 

سيمان خمير مقدار كاهش

الزامات سنگدانه
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3 ترجيحاً( 3/2 تا 2/5 بين نرمي مدول با ماسه از استفاده( 

.شود مي توصيه مقاومت پر بتن براي

الزامات با مطابق بايست مي ماسه بندي دانه ASTM C33 

.باشد

آب  و خمير مقدار نرمي، مدول مقدار حد از بيش كاهش با  

      مخلوط حد از بيش چسبندگي باعث و شده بيشتر الزم

.شود مي

ديدگاه كارايي الزامات سنگدانه از
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به نسبت مقاومت پر بتن در دانه درشت مقدار كلي طور به  

.باشد مي بيشتر معمولي بتن

را مصرفي آب ميزان توان مي دانه درشت مقدار افزايش با  

.داد كاهش

نياز مورد خمير مقدار ريزدانه به دانه درشت نسبت افزايش با 

.يابد مي كاهش حجم واحد در

دانه مقدار درشت
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دانه مقدار درشت
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سنگدانه االستيسيته مدول مقدار سنگدانه ماكزيمم اندازه افزايش با 

 و سنگدانه االستيسيته مدول ميان اختالف افزايش با و يافته افزايش

  از ها ترك و شده انتقال ناحيه در زياد تنش تمركز ايجاد باعث خمير،

.شود مي شروع ناحيه اين

خمير با آنها اتكاء نقاط تعداد ها سنگدانه مقدار شدن كوچك با 

 گردد مي منتقل تماس نقطه هر از كه نيرويي و شده بيشتر سيمان

.بود خواهد كمتر

اندازه ماكزيمم سنگدانه
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اندازه ماكزيمم سنگدانه
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شـوند   روز كامل مي 90هاي مهندسي كمي در سن  از آنجا كه سازه•
و اغلب به ندرت مقاومت فشاري كامل در حين ساخت موردنياز است، 

توان از مزيت مقاومت بيشتر در اثر هيدراسـيون در سـنين بـاالتر    -مي
.ها استفاده نمود-در اين بتن

يـا روز مـي توانـد     90و  56در بتن پرمقاومت مقاومت سنين باالتر  •
. اساس كار قرار گيرد

الزامات مقاومت فشاري
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كارايي
 هاي افزودني از كردن استفاده از قبل تا پرمقاومت، بتن در•

     تنظيم متر سانتي 5 تا 2 براي بتن اسالمپ آب، كاهنده
 نظر مورد كارايي به تا شده اضافه افزودني سپس شود مي

.برسد
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به علت افت سريع كارايي در بتن پر مقاومت، سرعت در كارهاي  
. اجراي بتن بسيار مهم مي باشد

  مقاومت پر هاي-بتن اغلب باالي لزجت با رواني طبيعت علت به
  مشكلي كار آن ماله با پرداخت و بوده چسبناك بسيار بتن اين

  .است

پرداخت و ريختن
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  آن جبران عدم و بتن سطح آب تبخير و انداختگي آب فقدان علت به
  شدگي جمع هاي ترك به حساس بسيار بتن سطح، پايين از

.مي باشد پالستيك
  

  و انجام پرداخت عمليات و شده محدود ريزي بتن سطوح بايستي
  اجرا پالستيك شدگي جمع هاي ترك ايجاد از قبل محافظ پوشش

 .شود

پرداختو  ريختن 
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هاي تبخير بسيار در كاهش  كاربرد پاشش آب و تأخير دهنده
.  تبخير مؤثر خواهد بود

آوري غرقاب اوليه سطح و بعد پوشش با يك   بهترين عمل
ماده جاذب رطوبت مثل گوني و سپس كنترل و حفاظت 

. باشد رطوبتي با غشاهاي پالستيكي مي
روز 7آوري اوليه ترجيحاً تا حداقل  عمل

آوري عمل
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مثالهايي از طرح مخلوطهاي اجراشده

شمارة مخلوط54321

kgآب                                        130145135165195

kgسيمان                                   513315500451505

kgخاكستر بادي          60----

kgروباره                       ---137-

kgدوده سيليس            --433630

kgدرشت دانه                10801130110010301030

kgريزدانه                    685745700745630

mlكاهش دهندة آب        975--900-

lدبرگبركننده               -1.84.5--

lفوق روان كننده            -15.73.91411.25

0.250.310.270.370.35W/(C+m)

(MPA)روزه 28مقاومت فشاري 11983938065

(MPA)روزه 91مقاومت فشاري 145931078779

a.ahmadi
Draft


