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  چکیده 

 از استفاده به مهندسین رویکرد به منجر اجرا، هاي ضرورت موارد برخی در و مختلف هاي سازه اجراي نوین هاي روش

هاي مختلف سازه با درصدي از آرماتور به طور کامل تمام خالءها و  بتن خود تراکم در بخش. شده است تراکم خود بتن

با در نظر گرفتن ترکیب . نزدیک به افق دارد ییابد و بعد از ریختن بتن، سطح میکند، مانند عسل جریان  فواصل را پر می

تواند  باشد که می سیمان، سنگدانه، آب و مواد افزودنی می: آن، این بتن شامل همان ترکیبات بتن معمولی ویبره شده از قبیل 

الب، حتی زمانی که به علت فاصله کم بین بدون هیچگونه تالش براي ویبره کردن آن و کسب اطمینان از پر شدن کامل ق

امروزه در بسیاري از پروژه هاي  .شود آرماتورها امکان دسترسی وجود نداشته باشد، تحت وزن خود ریخته و متراکم می

لذا در این مقاله به بررسی اثرات این افزایش آب . بتنی مشاهده می شود جهت افزایش روانی بتن  به آن آب اضافه می کنند

در این تحقیق طرح هاي اختالط با سه نسبت آب . ر روي مشخصات تازه و سخت شده بتن خودتراکم پرداخته شده استب

درصد جهت بررسی خواص بتن خودتراکم در حالت تازه و سخت شده ساخته شد و  44/0و  39/0، 34/0به مواد پودري 

سیمان پایداري بتن خودتراکم به خطر افتاده و مقاومت نتایج بتن سخت شده حاکی از آن بود که با افزایش نسبت آب به 

 .آن نیز کاهش می یابد

  

  

  شده سخت بتن ، خواصتازه  خواص بتن پایداري، نسبت آب به سیمان، خودتراکم، بتن :هاي کلیدي واژه

 

  

  

  

  



 
 

  مقدمه -1

تازه و سخت شده الزم براي کاربري هـاي خـاص   بتن خود تراکم، شامل بازه گسترده اي از طرح هاي اختالط می باشد که خواص بتن 

اگرچه مقاومت هم چنان معیار اصلی موفقیت این بتن می باشند اما ویژگی هاي بتن تازه آن، بسیار گسترده تر از بتن معمـولی  . دارا می باشند

بتن خود تراکم در مـواردي کـه   . ونداین خواص مطلوب باید در زمان، محل و بتن ریزي حفظ ش. و متراکم شده توسط لرزاننده ها می باشد

هم چنین عدم نیاز به لرزاننده، آلودگی صوتی محیط را به نحو قابل مالحظه . شبکه بندي آرماتور ها فشرده است، گزینه اي مطلوب می باشد

ه بندي مصالح سـنگی،  علی رغم ویژگی هاي مطلوب، طرح اختالط و اجراي این نوع بتن به عوامل متعددي از قبیل دان. اي کاهش می دهد

در نظر گرفتن هر یک از معیارهاي فـوق، کیفیـت بـتن سـخت شـده و کـار       . نوع مواد افزودنی و همچنین فیلرهاي مورد استفاده بستگی دارد

  .دهد پذیري بتن تازه را تحت تاثیر قرار می

هر گونه پیشرفت و یا توسعه اي که باعث . رندهزینه و کیفیت سه عامل مهم در اجرا می باشد که تاثیر مهمی در صنعت ساخت دا ،زمان

هرگاه این پیشرفت ها در صنعت ساخت و ساز تاثیر گـذار باشـد   . بهبود این سه عامل گردد، همواره مورد عالقه مهندسان عمران خواهد بود

ا در صـنعت سـاخت و سـاز صـورت     باید تحقیقات کافی بر روي فواید و مضرات آنها انجام گرفته و اقدامات الزم براي اجرایی ساختن آنهـ 

تواند تاثیر قابل توجهی بـر صـنعت سـاخت داشـته      بتن خود تراکم با توجه به خصوصیات ویژه خود یکی از این توسعه هاست که می. پذیرد

  . باشد

گی، آرزوي بـدون افـت در مقاومـت، روانـی و یـا جداشـد      ) خود تراکمـی (براي سالیان متمادي دست یابی به بتنی با قابلیت خودترازي 

مهندسین در کشورهاي مختلف بوده است در اوایل قرن بیستم به دلیل خشک بودن مخلوط بتنی، تراکم بتن تنها از طریق اعمال ضـربه هـاي   

با شیوع استفاده از بتن هاي مسـلح و آشـکار شـدن مشـکالت اجرایـی کـاربرد مخلوطهـاي        . سنگین در مقاطع وسیع و در دسترس ممکن بود

نشان داد که افزایش  1920به استفاده از مخلوطهاي مرطوب تر گسترش یافت اما شناسایی تاثیر نسبت آب به سیمان در دهه خشک، گرایش 

در سالهاي بعد توجه به مسئله دوام بتن همچنین تاثیر مخرب افـزایش نسـبت آب بـه    . این نسبت می تواند موجب افت در مقاومت بتن گردد

این همه باعث گردید تا توجه ویژه اي بر خواص کارایی و رئولـوژي بـتن و نیـز    . هش دوام بتن آشکار ساختسیمان را به نفوذ پذیري و کا

این تحقیقات در نهایت منجر به معرفی بتن خـود متـراکم در ژاپـن    . روشهاي تراکم، با هدف بهبود خواص مقاومت و دوام آن صورت گیرد

تنها تحت تاثیر نیروي ثقل و بدون نیاز به انجام هرگونه فرآیند دیگري تمامی زوایاي قالب را  بتنی با قابلیت جریان زیاد که می تواند. گردید

بررسـی رئولـوژي و کـارایی، تـاثیر بـاالیی بـر تعیـین        . برگیرد، بدون آنکه جداشدگی یا آب انداختن ایجاد گـردد  پر کرده و آرماتور ها در

  .خواص بتن خود تراکم را نشان می دهد

در اوایل قرن بیستم با شیوع . است زیرا نحوه کاربرد آن عمالً نامحدود است 21گزیده ترین مصالح ساختمانی قرن دید بتن بدون تر

در . استفاده ازبتن هاي مسلح و آشکار شدن مشکالت اجرایی مخلوط خشک، گرایش به استفاده از مخلوط هاي مرطوب تر گسترش یافت

براي سالیان متمادي دست یابی به بتنی . آب به سیمان بر نفوذپذیري و کاهش دوام بتن آشکار شدسال هاي بعد تأثیر مخرب افزایش نسبت 

با قابلیت خودتراکمی بدون افت در مقاومت، روانی و یا جداشدگی آرزوي مهندسین در کشورهاي مختلف بود همه این عوامل باعث شد 

این تحقیقات . هاي تراکم، با هدف بهبود خواص مقاومت و دوام آن انجام شودتا توجه ویژه اي برخواص کارایی و رئولوژي بتن و نیز روش

و ) Ozawa  )1989گردید و مطالعات اولیه پیرامون بتن خودتراکم، توسط 1988درنهایت منجر به معرفی بتن خود تراکم در سال 

Okamura )1993 ( ه از این بتن می توان به افزایش سرعت اجرا، کاهش از جمله مزایاي استفاد]. 3، 2، 1[در دانشگاه توکیو انجام گرفت



 
 

احی نیروي انسانی به دلیل خود تراکمی بودن این بتن، اطمینان از تراکم کافی بتن در مناطق با تراکم باالي آرماتور، آزادي عمل بیشتر درطر

  ]. 4[تصادي اشاره کرد مقاطع، کاهش آلودگی صوتی، باال رفتن کیفیت نهایی محصول واز همه مهم تر صرفه جویی اق

  

  برنامه آزمایشگاهی -2

  مواد و مصالح مصرفی -2-1

 20بدین صورت که اندازه . میلیمتر بوده است 19اندازه  حداکثر با شکسته نوع از خودمتراکم بتن ساخت در شده گرفته بکار شن

 شن ویژه چگالی همچنین. میلیمتر قرار دارد 5/12 تا 75/4درصد شن مصرفی بین  80میلیمتر و اندازه  19تا  5/12درصد شن مصرفی بین 

  .تن بر متر مکعب بود 68/2برابر  رفته بکار

 بکار ماسه چگالی ویژه همچنین. گردید استفاده 17/3نرمی مدول با بابل اي رودخانه شسته ماسۀ از آزمایشی نمونه هاي ساخت جهت

  .نشان داده شده است 1بندي ماسه در شکل منحنی دانه . تن بر متر مکعب می باشد 64/2برابر  رفته

 

  
  منحنی دانه بندي ماسه مصرفی )1(شکل

  
 15/3با  برابر سیمان مذکور دانسیتۀ .می باشد )نکا( سیمان مازندران کارخانه ساخت IIپرتلند تیپ  سیمان نوع از استفاده مورد سیمان

  .است شده آورده 2و  1جداول در سیمان به ترتیب این شیمیایی و فیزیکی خواص بوده، همچنین

  

  ]5[ 2خواص فیزیکی سیمان تیپ  )1(جدول

 )نکا(مشخصات فیزیکی سیمان مازندران مقدار مشخصه فیزیکی

 زمان گیرش اولیه دقیقه 100

 زمان گیرش نهایی دقیقه 180

kg/cm2220  روزه 3مقاومت 

 kg/cm2390  روزه 7مقاومت 

kg/cm2520  روزه 28مقاومت 

  



 
 

  ]5[مازندران  2سیمان تیپ  شیمیایی تجزیه) 2(جدول

 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 

  

 بتن براي نیاز مورد روانی به دستیابی براي همچنین است، شده استفاده بابل شهر آشامیدنی آب از بتنی در ساخت مخلوط هاي

  . شد استفاده دماوند سفید شرکت محصول کربوکسیالتی پایه کننده با روان فوق از خودتراکم

  

  طرح اختالط -2-2

 مختلف مقادیر با  اختالط طرح 3 خودتراکم بتن خواص بر افزایش نسبت آب به سیمان اثر بررسی منظور به آزمایشگاهی برنامه این در

 انتخاب ثابت کننده روان فوق مقدار تحقیق این در. آورده شده است 3شد که در جدول گرفته نظر در 44/0و  39/0، 34/0آب به سیمان 

وضعیت کارایی و روانی و پایداري بتن خود تراکم با افزایش نسبت آب به سیمان به صورت مقایسه اي به طور محسوس  تا شده است

  .شودمشاهده 

  

  ها مخلوط اختالط طرح )3(جدول

 فوق روان کننده

  )درصد وزنی مواد سیمانی(

  ریزدانه

Kg/m3  

  درشت دانه

Kg/m3  

  سیمان

Kg/m3 
W/C کد طرح  

1/3  894 730  6/573  34/0  SCC1 

1/3 894 730  9/544  39/0  SCC2  

1/3 894 730  2/516  44/0  SCC3  

  

 شده انجام هاي آزمایش -2-3

  بتن تازه هاي آزمایش -2-3-1

 جعبه و شکل V قیف چشمی، پایداري شاخص ،T50و زمان  اسالمپ جریان شامل خودتراکم تازه بتن هاي آزمایش مطالعه این در

L برمبناي شکل EFNARC 6[است شده انجام.[ 

از روند کنترل کیفیت  شاخص پایداري دیداري نیز با بازدید چشمی مخلوط بتنی پخش شده تعیین می شود و میتواند به عنوان قسمتی

  .آورده شده است 4ضوابط تعیین این شاخص در جدول. بتن خود تراکم به کار گرفته شود

  



 
 

  

  ]7[شاخص پایداري دیداري )4(جدول

  شرایط  شاخص پایداري

  عدم وجود نشانه هاي جداشدگی و آب انداختگی  )کامال پایدار(صفر 

  )پایدار(  1
مشاهده آب انداختگی جزیی بصورت الیه نازکی از آب در عدم وجود نشانه هاي جداشدگی و 

  سطح دایره بتن پخش شده

  )ناپایدار(  2
و یا تجمع سنگدانه ها در قسمتی از دایره بتن ) میلیمتر 10کمتر از (مشاهده حلقه نازکی از مالت 

  پخش شده

  )کامال ناپایدار(  3
و یا تجمع زیاد سنگدانه ها در مرکز ) رمیلیمت 10بیشتر از (مشاهده حلقه مالت  -جداشدگی واضح

  دایره بتن پخش شده

 

  آزمایش هاي بتن سخت شده -2-3-2

 شامل مقاومت بتن سخت شده خودتراکم هاي آزمایش .گرفت قرار بررسی مورد شده سخت در حالت خودتراکم بتن هاي آزمایش

 مقاومت بر عالوه .است گرفته قرار ارزیابی مورد سانتیمتري 10×10 مکعبی هاي نمونه روي بر روزه 90و  28، 7 مختلف سنین در فشاري

نیز مورد  روزگی 28 سن در خودتراکم بتن کششی و مدول االستیسیته مقاومت  بررسی جهتcm 30×15 اي استوانه نمونه هاي فشاري،

  .بررسی قرار گرفتند

  

 نحوه عمل آوري -2-4

شدند و سپس از قالب در آورده  ساعت در قالب نگهداري می 24این نمونه ها در شرایط آزمایشگاهی به مدت  ،بعد از اتمام اختالط

  . درجه سانتیگراد تا سن مورد نظر براي هرآزمایش نگهداري شدند 25-22هاي آب در دماي بین  شده و در حوضچه

  

  نتایج آزمایش ها و بررسی آن ها -3

  آزمایش هاي بتن تازه -3-1

 داده نشان 5 جدول در و نتایج .گرفت قرار بررسی مورد 44/0و 39/0، 34/0 سیمانی مواد به آب نسبت سه درمایشات بتن تازه آز

  .وضعیت پایداري بتن به خطر می افتد 44/0به  34/0همان طور که مشاهده می شود با افزایش نسبت آب به سیمان از  .است شده

  

  

  



T50  
(Sec)  

Slump  
(mm) W/C 

کد 

  طرح

3  670  34/0  SCC1 

2  690  39/0  SCC2  

1,5  760  44/0  SCC3  

 داده نشان 2شکل در و نتایج .گرفت قرار بررسی 

 کاهش سیمانی مواد به آب افزایش نسبت با و یابد
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 آزمایشات بتن تازه )5(جدول

  توضیحات
شاخص پایداري 

 دیداري

L-Box 
(h2/h1)  

V-Funnel  
(Sec)  

بدون جداشدگی دانه ها و آب 

خروج یکنواخت از 

V-Funnel 

 4,5  0,88 )کامال پایدار(صفر 

بدون جداشدگی دانه ها و آب 

خروج نسبتا  -خیلی کم انداختگی

  V-Funnelیکنواخت از دریچه

 4 0,90  )پایدار(  1

جداشدگی دانه ها و آب 

خروج بتن به  -

صورت بریده بریده در ابتدا از 

V-  وL-Box 

 3 0,93  )ناپایدار(  2

  آزمایش هاي بتن سخت شده

  فشاريآزمایش مقاومت 

 مورد روزه 90و 28، 7سنین در سیمانی مواد به آب نسبت سه در 

یابد می افزایش بتن سن افزایش با ها نمونه فشاري مقاومت ها طرح

  

 نتایج مقاومت فشاري  )٢(شکل

SCC2
SCC3

7 Days

28 Days

90 Days

 
 

توضیحات

بدون جداشدگی دانه ها و آب 

خروج یکنواخت از  -انداختگی

Funnelدریچه

بدون جداشدگی دانه ها و آب 

خیلی کم انداختگی

یکنواخت از دریچه

جداشدگی دانه ها و آب 

-انداختگی شدید

صورت بریده بریده در ابتدا از 

Funnel-دریچه  

  

آزمایش هاي بتن سخت شده -3-2

آزمایش مقاومت  -3-2-1

 بتن فشاري مقاومت

طرح تمامی در .است شده

  .است داده رخ مقاومت

  

Days

Days

Days



 داده نشان 3شکل در که طور همان گرفت قرار برررسی

  .می باشد نمونه کششی

  
  

 داده نشان 4 شکل در که طور همان گرفت قرار 

 .االستیسیته می شود
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  آزمایش مقاومت کششی

برررسی مورد ها طرح تمامی براي روز 28 سن در ها نمونه کششی

کششی مقاومت کاهش سبب فشاري مقاومت همانند با افزایش نسبت آب به سیمان

  نتایج مقاومت کششی  )3(شکل

  آزمایش مدول االستیسیته

 برررسی مورد ها طرح تمامی براي روز 28 سن در ها نمونه مدول االستیسیته

االستیسیته می شود همانطور که مشاهده می شود افزایش نسبت آب به سیمان سبب کاهش مدول

  نتایج مدول االستیسیته  )4(شکل

SCC2
SCC3

28 Days

SCC2
SCC3

28 Days

 
 

  

آزمایش مقاومت کششی -3-2-2

کششی مقاومت آزمایش

با افزایش نسبت آب به سیمان شده است

  

  

آزمایش مدول االستیسیته -3-2-3

مدول االستیسیته آزمایش

همانطور که مشاهده می شود افزایش نسبت آب به سیمان سبب کاهش مدول. شده است

  



 
 

  نتیجه گیري -4

 کاهش سیمانی مواد به آب نسبت افزایش با و یابد می افزایش بتن سن افزایش با ها نمونه فشاري مقاومت ها طرح تمامی در -4-1

  .است داده رخ مقاومت

  .می یابد کاهش سیمانی مواد به آب نسبت افزایش با ها نمونه کششی و مدول االستیسیته مقاومت ها طرح تمامی در -4-2

در بررسی بتن خودتراکم در حالت تازه مشخص می شود که افزایش نسبت آب به سیمان سبب افزایش خطر جداشدگی دانه ها و  -4-3

  .ناپایدار شدن بتن خودتراکم می شود
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