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   چکیده

جداشدگی و  .تعد جداشدگی و انسداد می باشدتراکم بتنی با قابلیت روانی و کارایی زیاد می باشد که معموالً مس بتن خود

در این مقاله جداشدگی و انسداد در بتن هاي . انسداد موجب مشکالت عدیده اي از جمله کاهش دوام و مقاومت می شود

با توجه به تأثیر قابل توجه نسبت آب به . خودتراکم بر اساس استانداردهاي راهنماي افنارك مورد بررسی قرار گرفته است

تراکم پرداخته  تراکم، در اینجا به بررسی تأثیر این عامل، بر ظرفیت روانی بتن خود مان بر خواص تازه بتن خودسی

هاي  ساخته شده و روانی 44/0، 39/0،  34/0هاي آب به سیمان متفاوت  هایی با نسبت در این راستا، مخلوط. شود می

. کننده تامین شده است ، با استفاده از مقدار الزم فوق روانهاي مختلف در هر نسبت آب به سیمان مختلف براي مخلوط

ذار است، تراکم تأثیر گ نتایج حاکی از آن است که یکی از عواملی که به صورت قابل توجهی بر ظرفیت روانی بتن خود

ظرفیت با کاهش نسبت آب به سیمان،   44/0تا 34/0به نحوي که در محدوده آب به سیمان . نسبت آب به سیمان است

 .روانی به صورت خطی کاهش یافته است

  

  بتن خود تراکمنسبت آب به سیمان، جداشدگی، انسداد، ظرفیت روانی،  :کلیدي هاي واژه

  

  مقدمه - 1

عالوه . تراکم به دلیل داشتن روانی زیاد، در مقابل ناپایداري حساسیت بیشتري در مقایسه با بتن معمولی دارد بتن خود  

به . داشت  تراکم نسبت به بتن معمولی، تأثیر مخرب بیشتري بر کیفیت بتن  تولیدي خواهد ري در بتن خودبراین، وقوع ناپایدا

هاي اخیر تحقیقات بسیاري براي حل مشکل ناپایداري بتن  تراکم، در سال دلیل اهمیت تأثیر ناپایداري بر کیفیت بتن خود

  . است ن روانی و پایداري این بتن پیشنهاد شدهتراکم انجام شده و راهکارهایی براي ایجاد توازن بی خود

در اوایل قرن بیستم . است زیرا نحوه کاربرد آن عمالً نامحدود است 21گزیده ترین مصالح ساختمانی قرن بتن بدون تردید 

ب تر با شیوع استفاده ازبتن هاي مسلح و آشکار شدن مشکالت اجرایی مخلوط خشک، گرایش به استفاده از مخلوط هاي مرطو

براي . در سال هاي بعد تأثیر مخرب افزایش نسبت آب به سیمان بر نفوذپذیري و کاهش دوام بتن آشکار شد. گسترش یافت

سالیان متمادي دست یابی به بتنی با قابلیت خودتراکمی بدون افت در مقاومت، روانی و یا جداشدگی آرزوي مهندسین در 

د تا توجه ویژه اي برخواص کارایی و رئولوژي بتن و نیز روشهاي تراکم، با هدف کشورهاي مختلف بود همه این عوامل باعث ش

گردید و  1988این تحقیقات درنهایت منجر به معرفی بتن خود تراکم در سال . بهبود خواص مقاومت و دوام آن انجام شود

، 2، 1[نشگاه توکیو انجام گرفت در دا) 1993( Okamuraو ) Ozawa  )1989مطالعات اولیه پیرامون بتن خودتراکم، توسط

از جمله مزایاي استفاده از این بتن می توان به افزایش سرعت اجرا، کاهش نیروي انسانی به دلیل خود تراکمی بودن این ]. 3
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بتن، اطمینان از تراکم کافی بتن در مناطق با تراکم باالي آرماتور، آزادي عمل بیشتر درطراحی مقاطع، کاهش آلودگی صوتی، 

  ]. 4[باال رفتن کیفیت نهایی محصول واز همه مهم تر صرفه جویی اقتصادي اشاره کرد 

طبق نظریه اي بتن خودتراکم داراي سیالتی می باشد که تراکم آن بدون نیاز به انرژي خارجی انجام شود و به عالوه، در 

  ]. 5[ل آرماتورهاي متراکم حرکت کند حین و پس از اتمام بتن ریزي به صورت یکپارچه باقی بماند و به راحتی در خال

مخلوط تعریف می شود، به صورتی که در روانی  تراکم به صورت حداکثر ظرفیت روانی در این مقاله، مفهوم روانی بتن خود

ن از توا تراکم، می هاي بتن خود براي تعیین ظرفیت روانی مخلوط. بیشتر از این میزان، یکی از انواع ناپایداري در بتن رخ دهد

  .پایداري استفاده نمود- هاي روانی نمودار

  

  برنامه آزمایشگاهی -2

  مواد و مصالح مصرفی - 2-1

ریزي و در حین متراکم شدن همان رفتار رئولوژي آن  تراکم در هنگام بتن خاصیت اصلی تأثیرگذار بر عملکرد تازه بتن خود

ب، می توان این رفتار را که شامل لزجت مناسب و تنش تسلیم بندي مناس باشدکه با استفاده از مصالح مرغوب و یک دانه می

با توجه به حداکثر اندازه  ACI 237R-07نامه  تراکم، آیین بندي بتن خود بدین منظور براي دانه. پایین است، را برآورده کرد

متر  میلی 5/12ها بزرگتر از  گدانهبراي حالتی که اندازه سن. دهد بندي پیشنهاد می ها به کار رفته، دو نوع منحنی دانه سنگدانه

است و براي حالت دوم که حداکثر اندازه سنگ   ACI302,1Rبندي پیشنهادي  تراکم از نوع دانه بندي براي بتن خود باشد دانه

 1دانه بندي شن مصرفی در جدول .]6[ شود استفاده می ACI 211بندي پیشنهادي در  متر است از نوع دانه میلی 5/12ها  دانه

  .آورده شده است 2و مدول نرمی ماسه مصرفی در جدول 1و منحنی دانه بندي ماسه مصرفی در شکل .قابل مشاهده می باشد

  

  دانه بندي شن مصرفی: 1جدول

  شماره

  الک

  محدوده

  استاندارد

قطر 

  )mm(الک

وزن مصالح مانده 

  )gr(روي هر الک 

درصد مانده روي 

  (%)هر الک 

درصد تجمعی مانده 

  (%) روي هر الک

درصد رد شده 

  (%)از هر الک 

4  100-95  75/4  0  0  0  100  

8  100-80  36/2  364  2/18  2/18  8/81  

16  85-50  19/1  6/335  78/16  98/34  02/65  

30  60-25  6/0  7/436  84/21  82/56  18/43  

50  30-10  297/0  551  6/27  42/84  58/15  

100  10-2  149/0  5/266  33/13  75/97  25/2  

      2/2  44      سینی

        8/1997      جمع

  

 



2nd International Congress on Structure , Architecture 
 and Urban Development 

16-18 December 2014, Tabriz , Iran 

 3

  
  منحنی دانه بندي ماسه مصرفی: 1شکل

  

  

  ه مصرفیسمدول نرمی ما: 2جدول

  شماره

  الک

قطر 

  )mm(الک

وزن مصالح مانده 

  )gr(روي هر الک 

درصد مانده روي 

  (%)هر الک 

درصد تجمعی مانده 

  (%)روي هر الک 

4  75/4  0  0  0  

8  36/2  364  2/18  2/18  

16  19/1  6/335  78/16  98/34  

30  6/0  7/436  84/21  82/56  

50  297/0  551  6/27  42/84  

100  149/0  5/266  33/13  75/97  

    2/2  44    سینی

 Ʃ=17/292  100  8/1997    جمع

  292÷100=92/2  مدول نرمی

  
  

 اي توده وزن مخصوص ،54/2بندي استاندارد بود و نیز چگالی ماسه  و در محدوده دانه 2 /92نرمی ماسه  بدین ترتیب مدول

kg/m31490  به دست آمد%  2و درصد جذب آب.  

 تا 75/4هایی با قطر بین  استفاده از سنگدانه%   80 تراکم از نوع شکسته با نسبت هاي بتن خود شن بکار رفته در اختالط

ه روش سعی و هاي مذکور ب نسبت( بوده است 06/19تا  75/12هایی با قطري بین  استفاده از سنگدانه%  20 و میزان 75/12

نمودار نسبت شن . بود%  1و درصد جذب آن نیز  6/2وچگالی آن  kg/m3 1600اي شن  وزن مخصوص توده) خطا به دست آمد

 .آورده شده است 3و مشخصات فیزیکی سنگدانه مصرفی در جدول. قابل مشاهده می باشد 2مصرفی در شکل
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  نمودار نسبت شن مصرفی: 2شکل

  
  

  ی سنگدانه مصرفیمشخصات فیزیک: 3جدول

  درصد جذب  چگالی  وزن مخصوص توده اي  جنس  سنگدانه

  % 1  6/2  1600  شکسته دولومیتی آمل  شن

  % 2  54/2  1490  شکسته دولومیتی  ماسه

  
 برابر سیمان مذکور دانسیتۀ .می باشد )نکا( سیمان مازندران کارخانه ساخت IIپرتلند تیپ  سیمان نوع از استفاده مورد سیمان

  .است شده آورده 5و  4جداول در سیمان به ترتیب این شیمیایی و فیزیکی خواص بوده، همچنین 15/3با 

  

  ]7[ 2خواص فیزیکی سیمان تیپ : 4جدول

)نکا(مشخصات فیزیکی سیمان مازندران مقدار مشخصه فیزیکی  

دقیقه 100  زمان گیرش اولیه 

دقیقه 180  زمان گیرش نهایی 

kg/cm2220  روزه 3مقاومت  

 kg/cm2390  روزه 7مقاومت  

kg/cm2520  روزه 28مقاومت  

  

  ]7[مازندران  2سیمان تیپ  شیمیایی تجزیه: 5جدول

 ترکیب شیمیایی درصد ترکیب شیمیایی درصد

07/64  CaO 25/21  SiO2 

20/1  MgO 95/4  Al2O3 

04/2  SO3 19/3  Fe2O3 

38/0  Na2O 63/0  K2O 
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استفاده شده  ،)CP-WBM(هاي بهینه شده و با نام تجاري  کربوکسیالت کننده اي بر پایه پلی فوق رواناین تحقیق از در

درصد  1تا  3/0بین )بر اساس توصیه سازنده(هاي معمولی  که محصولی از شرکت دماوند سفید است و میزان مصرف آن در بتن

هاي  برابر حداکثر مقدار مصرفی در بتن 3م، تا بیش از تراک وزن سیمان می باشد که این میزان جهت رسیدن به بتن خود

  .باشد می % /.1اي رنگی بوده مقدار کلر موجود آن کمتر از  این ماده، مایع قهوه. معمولی قابل افزایش است

  .است شده استفاده بابل شهر آشامیدنی آب از بتنی در ساخت مخلوط هاي

  

  طرح اختالط -2-2

طرح اختالط بدون استفاده از مواد افزودنی معدنی، با سه نسبت آب به مواد پودري و با  12از  آزمایشگاهی برنامه این در

، حجم خمیر حالت تازه، حداکثر ظرفیت روانی کننده مختلف مورد بررسی قرار گرفتند تا پایداري بتن خود تراکم در مقدار روان

می  44/0 و 39/0،  34/0 برابر )P/W(هاي آب به مواد پودري  نسبت .ردتراکم مورد ارزیابی قرار گی ددر رفتار رئولوژي بتن تازه خو

  .قابل مشاهده می باشد 6طرح اختالط مخلوط ها در جدول .باشد

  

   ها مخلوط اختالط طرح :6جدول

 W/P  کد طرح
C W G1 G2 S SP 

( Kg/m3 ) 

SCC1  34/0  

550  

187 

589 6/152 2/894 

 
7/0  

 
1  

 
3/1  

 
7/1  

 
5/2 

 

SCC2 39/0  5/214  

  

SCC3 44/0  242  

  

  

 شده انجام هاي آزمایش - 2-3

ها، سیمان و مواد افزودنی معدنی داخل میکسر ریخته شده و پس از روشن کردن  براي ساخت مخلوط بتنی ابتدا سنگدانه

در داخل میکسر، بتن به  پس از ریختن تمام مواد. میکسر، آب به همراه فوق روان کننده به طور تدریجی به مخلوط اضافه شد

 4دقیقه استراحت به مخلوط داده شده و پس از آن براي مدت  3خاموش کردن میکسر سپس با . دقیقه مخلوط شد 5مدت 

،  هاي مربوطه براي سنجش رفتار بتن تازه انجام شد بدین صورت که سپس بالفاصله آزمایش. دقیقه، مجدداً بتن مخلوط شد

سالمپ، جهت بررسی لزجت خمیري تراکم و تنش تسلیم آن از آزمایش جریان ا پذیري بتن خود جهت سنجش روانی و جریان

 Jشدگی از آزمایش حلقه  هاي بتنی در برابر انسداد و قفل شکل، براي تعیین مقاومت مخلوط   V قیف و T50 بتن تازه از آزمایش

شدگی و  ، براي تعیین جدا U  هاي تنگ آزمایش جعبه تراکم از خروجی بتن خود عبور  شکل، جهت بررسی قابلیت L  و جعبه

از شاخص پایداري )  به صورت کیفی(انداختگی   نیز براي سنجش آب شکل در زمان پنج دقیقه و  V  ها قیف ینی سنگدانهنش هت

  .شکل استفاده شد L در آزمایش جریان اسالمپ و جعبه )VSI( چشمی
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  نتایج آزمایش ها و بررسی آن ها -3

تراکم چه در حالت تازه و چه در  تن معمولی و بتن خودترین عوامل بر خواص ب نسبت آب به سیمان به عنوان یکی از مهم

هاي اختالط بتن،  کنند که از میان پارامتر نیز گزارش می ]8[و همکاران   لیبر. حالت سخت شده شناخته شده است

ا توجه به ب. باشد تراکم، نسبت آب به سیمان مخلوط می گذارترین عامل بر روانی، پایداري و خصوصیات رفتاري مالت خود تأثیر

تراکم، در اینجا به بررسی تأثیر این عامل، بر ظرفیت روانی بتن  تأثیر قابل توجه نسبت آب به سیمان بر خواص تازه بتن خود

ساخته شده و  44/0، 39/0،  34/0هاي آب به سیمان متفاوت  هایی با نسبت در این راستا، مخلوط. شود تراکم پرداخته می خود

کننده تامین شده  هاي مختلف در هر نسبت آب به سیمان، با استفاده از مقدار الزم فوق روان مخلوط هاي مختلف براي روانی

نمودار . شود گیري می اندازه شدگی و مقاومت در برابر انسداد در این بخش پایداري بتن به دو صورت مقاومت در برابر جدا. است

  .آمده است 3مان مختلف در شکلهاي با نسبت آب به سی جداشدگی استاتیکی مخلوط- روانی

  

  
  هاي با نسبت آب به سیمان مختلف جداشدگی استاتیکی مخلوط-نمودار روانی: 3شکل

  

تراکم با  هاي بتن خود ، تغییرات پایداري به صورت مقاومت در برابر جداشدگی با توجه به تغییرات روانی مخلوط3 شکل

شود که افزایش نسبت آب به سیمان باعث کاهش ظرفیت روانی  اهده میمش. دهد هاي آب به سیمان مختلف را نشان می نسبت

  تراکم شده است بتن خود

گرفتن مفهوم ظرفیت روانی که به صورت جریان اسالمپی که در روانی باالتر از آن، یکی از انواع ناپایداري رخ  با در نظر :توجه

توانایی خمیر سیمان در حمل و  نسبت آب به سیمان، لزجت وتوان انتظار داشت با باالرفتن  دهد تعریف شده است پس می می

کاهش مواجه شود یعنی با  ها کاهش یابد و علیرغم افزایش نسبت آب به سیمان، حداکثر ظرفیت روانی با سنگدانه انتقال

می رود طور که انتظار  شدگی در آزمایش جریان اسالمپ همان ، قطر پخش44/0به  34/0افزایش نسبت آب به سیمان از 

در  44/0کند ولی به دلیل کاهش لزجت، عامل ناپایداري مانند جداشدگی، در مخلوط با نسبت آب به سیمان  افزایش پیدا می

، رخ داده است و این یعنی با افزایش نسبت آب به سیمان 34/0جریان اسالمپی کمتر از ظرفیت روانی نسبت آب به سیمان 

هاي  هاي به دست آمده براي نسبت منحنی جداشدگی،- همچنین در نمودار روانی. حداکثر ظرفیت روانی کاهش یافته است

ها با  دهد نرخ افزایش تمایل به جداشدگی، با افزایش روانی در این مخلوط مختلف آب به سیمان تقریباً موازي بوده که نشان می

  .هم مشابه است

نظر مقاومت در برابر جداشدگی، با نسبت آب به سیمان  تراکم از هاي بتن خود ، ظرفیت روانی مخلوط3 توجه به شکل با

 34/0به این ترتیب با افزایش نسبت آب به سیمان از . باشد متر می میلی 625و  660، 705به ترتیب برابر  44/0و  39/0، 34/0
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 .متر کاهش یافته است میلی 35، ظرفیت روانی 44/0به  39/0متر، و با افزایش این نسبت از  میلی 45  ، ظرفیت روانی39/0به 

قابل مشاهده  4رابطه بین نسبت آب به سیمان وحداکثر ظرفیت روانی با در نظر گرفتن ناپایداري از نوع جداشدگی در شکل

  .می باشد

  
  رابطه بین نسبت آب به سیمان وحداکثر ظرفیت روانی با در نظر گرفتن ناپایداري از نوع جداشدگی: 4شکل

  

نشان داده شده،  4 طور که در شکل رسم شده است و همان 3هاي روانی در شکل ه حداکثر ظرفیتبا توجه ب 4شکل نمودار

شدگی،  ، ظرفیت روانی، با توجه به مقاومت در برابر جدا44/0تا  34/0می توان اظهار داشت که در محدوده آب به سیمان 

  .یابد تقریباً به صورت خطی با افزایش نسبت آب به سیمان کاهش می

با  J شدگی در آزمایش جریان اسالمپ و آزمایش حلقه هاي بتنی با توجه به اختالف قطر پخش عبور مخلوط رات قابلیتتغیی

با توجه به شکل، . است نشان داده شده 4ها از نظر مقاومت در برابر انسداد در شکل در نظر گرفتن ظرفیت روانی این مخلوط

مقاومت در برابر انسداد، با روند ظرفیت روانی به لحاظ مقاومت در برابر روند مشاهده شده براي ظرفیت روانی به لحاظ 

تراکم  هاي بتنی خود جداشدگی مشابه است، یعنی در این حالت نیز با افزایش نسبت آب به سیمان، ظرفیت روانی مخلوط

  .نشان داده شده است 5در شکل هاي با نسبت آب به سیمان مختلف نیز قابلیت عبور مخلوط– نمودار روانی .کند کاهش پیدا می

  
  هاي با نسبت آب به سیمان مختلف قابلیت عبور مخلوط– نمودار روانی: 5شکل
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از لحاظ پایداري بر روي نمودار ها با خط  قابل مشاهده است، محدوده قابل قبول 5و شکل 3همان طور که در شکل :نکته

ن خط چین مخلوط پایدار بوده و در محدوده باالي خط چین ، به این صورت که در محدوده پاییچین نشان داده شده است

جدا شدگی استاتیکی، نشان دهنده نقطه آستانه  –با نمودار روانی  مخلوط هاي بتنی ناپایدار است، محل تقاطع خط چین

  .شده استناپایداري است که جریان اسالمپ متناظر با این نقطه، به عنوان ظرفیت روانی مخلوط بتنی خود تراکم تعیین 

متر  میلی 665، برابر با 44/0کمترین مقدار ظرفیت روانی مربوط به مخلوط با بیشترین نسبت آب به سیمان، یعنی 

متر رسیده  میلی 700به  متر افزایش یافته و میلی 35، ظرفیت روانی 05/0با کاهش نسبت آب به سیمان به اندازه . باشد می

 760، برابر 34/0ین مقدار ظرفیت روانی براي کمترین مقدار آب به سیمان، یعنی ، بیشتر)39/0نسبت آب به سیمان (است 

  . است متري ظرفیت روانی شده میلی 60، باعث افزایش 34/0به  39/0بنابرین کاهش نسبت آب به سیمان، از . باشد میمتر  میلی

  .آمده است 6ري از نوع انسداد در شکلرابطه بین نسبت آب به سیمان وحداکثر ظرفیت روانی با در نظر گرفتن ناپایدا

  
  رابطه بین نسبت آب به سیمان وحداکثر ظرفیت روانی با در نظر گرفتن ناپایداري از نوع انسداد: 6شکل

  

توان گفت که تغییرات ظرفیت روانی به لحاظ مقاومت در برابر انسداد، با تغییرات  می 6به این ترتیب با توجه به شکل

ه صورت خطی نبوده و تأثیر افزایش نسبت آب به سیمان بر ظرفیت روانی، با افزایش نسبت آب به نسیت آب به سیمان ب

نشان  7در شکل  هاي داراي نسبت آب به سیمان مختلف ي عوامل ناپایداري مخلوط نمودار مقایسه .کند سیمان کاهش پیدا می

  .داده شده است

  

  
  هاي داراي نسبت آب به سیمان مختلف ي عوامل ناپایداري مخلوط نمودار مقایسه: 7شکل
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توان مشاهده  ها با نسبت آب به سیمان مختلف، می با توجه به نتایج به دست آمده براي ظرفیت روانی مخلوط 7شکل در

یعنی در صورت . ها، وقوع ناپایداري به صورت جداشدگی است ي مخلوط کرد که عامل کنترل کننده ظرفیت روانی در همه

شدگی رخ داده ولی مخلوط در برابر انسداد مقاوم است، و با افزایش بیشتر روانی،  ها، ابتدا جدا ین مخلوطافزایش روانی ا

بنابراین با در نظر گرفتن هر دو شکل مورد بررسی از ناپایداري، ظرفیت روانی . افتد ناپایداري به صورت انسداد نیز اتفاق می

متر  میلی 625، 660 ،705به ترتیب برابر با 44/0و  39/0، 34/0آب به سیمان تراکم ساخته شده با نسبت  هاي بتن خود مخلوط

  .است

  

  نتیجه گیري - 4

در . تراکم تأثیر گذار است، نسبت آب به سیمان است یکی از عواملی که به صورت قابل توجهی بر ظرفیت روانی بتن خود

 .فیت روانی به صورت خطی کاهش یافته استبا کاهش نسبت آب به سیمان، ظر  44/0تا 34/0محدوده آب به سیمان 
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