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  پیشگفتار

م فیها" کُ تَعمرَ اس و رض م منَ الْاَ اَکُ اَنْشَ و ه"  
  خداوند انسان را از خاك بیافرید تا در آن عمران وآبادي کند

براي . این جهان هستی، خدمت به همنوع با ایجاد عمران وآبادیستیکی از بزرگترین رسالت هاي انسان در 
ساخته شده از آن را به خوبی بشناسد و با کاربرد فناوري هاي  خاك ومواد امرالزم است بشر تحقق این

  .مختلف، سازه هایی با دوام بسازد
پر مصرف ترین مواد در بین سیمان پرتلند و بتن، یکی از این مواد است و در حال حاضر بتن بعد از آب      

امروزه بتن به دالیلی از جمله سهولت تهیه اجزاي تشکیل دهنده، صرف هزینه . مخلوقات کره زمین می باشد
یري و مهم تر ازهمه تعامل ذهاي کم نسبت به سایر مواد، خواص مهندسی مطلوب، دوام فوق العاده، فرم پ

   .مطرح گردیده است عنوان ماده قرن بیست ویکممثبت با محیط زیست، مورد توجه ویژه بوده وبه 
لیکن با وجود همین سه  باآنکه ساخت بتن با اجزاي اصلی سیمان، سنگدانه و آب بسیار ساده می نماید،     

جزء و با افزودن مواد جدید و نیز اثرات محیطی، پیچیدگی ها و نادانسته هاي فراوان در این سنگ مصنوعی 
ادامه حیات با . بتن ماده اي است زنده و رفتاري شبیه موجودات زنده دارد. باقیستسخت شده همچنان 

واکنش هاي سیمان وتکامل آن، نیاز به آب براي ادامه حیات و بارورتر شدن آن، تاثیر پذیري از محیط در 
آن مؤید  دماها، رطوبت و یون هاي مخرب، تغییر خواص با گذشت زمان و باالخره پیري مصالح تشکیل دهنده

با توجه به این حیاط نمی توان خواص آن را به صورت خواص مکانیکی صرف . زنده بودن آن ماده است
رفتار این اجزاء متفاوت  عرفتار این ماده با رفتار تک تک اجزاي تشکیل دهنده آن ونیز با حاصل جم .نگریست

  .بوده واین به پیچیدگی هاي شناخت رفتار این ماده می افزاید
توسعه پایدار ولزوم استفاده بهینه از مصالح و ساخت سازه هاي بادوام، عوامل دیگري هستند که باعث      

براي ساخت سازه هاي بتنی بادوام و حتی تامین عمر مفید . شده اند توجهات خاص معطوف به بتن گردد
باید شرایط محیطی در طول ساله می بایست عالوه بر شناخت بهتر این ماده و مواد تشکیل دهندة آن،  1000

مدت بهره برداري، بالیاي طبیعی وارده نظیر زلزله، حمالت یون هاي مخرب و بارهاي وارده بر سازه هاي بتنی 
  .طراحی سازه هاي بتنی به صورت توام در نظر گرفت را در طرح مخلوط بتن و نیز

غییرات دما و رطوبت و یون هاي مخرب و مشاهده خرابی هاي سازه هاي بتنی در اثر عوامل محیطی نظیر ت     
ناقص بشر در  نیز بارهاي وارده در سنین کم و به ویژه در کشورهاي در حال توسعه، نشان دهندة دانش
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با طرح اختالط مناسب بتن، عدم آشنایی با روش  شناخت مصالح تشکیل دهنده و نیز خود بتن، عدم آشنایی
در نظر گیري شرایط محیطی در طول بهره برداري در هنگام  هاي اجرایی به ویژه روش هاي نوین، عدم

  .طراحی و باالخره عدم شناخت و اعمال روش هاي طراحی سازه هاي بتنی بر اساس دوام می باشد
براي شناخت بتن می بایست ابتدا مصالح تشکیل دهندة آن یعنی سیمان، سنگدانه، آب و ماده چهارم یعنی      

بررسی ریز ساختار و امروز در مقیاس نانو در فناوري تشکیل دهنده سیمان به ویژه در . افزودنی ها را شناخت
ساخت . خمیر سیمان و ناحیه انتقال سنگدانه و سیمان می تواند قدم هاي مؤثري در راه این شناخت تلقی شود

. ده کمک نمایندند در راه شناخت بیشتر این ماده زنمدل هاي ریاضی، نظري، فیزیکی و تجربی همگی می توان
لیکن باید توجه داشت که مدل ها به هیچ وجه نمی توانند شبیه سازي واقعی از آنچه که در محیط اتفاق می 

باتوجه به این کاستی ها و محدودیت ها در مدل ها، از . افتد را فراهم سازند و محدودیت هاي فراوانی دارند
  .به صورت محدودیت بهره برد آنها می توان تنها براي درك بیشتر از خواص آن هم

به طورکلی، موضوعات مربوط به بتن به دو بخش تکنولوژي و اجرا تقسیم می شود، اما به دلیل ارتباط      
، روش صحیح اجرا بدون شناخت مکانیزم نزدیک این دو بخش امکان تفکیک وجود ندارد و به عبارت دیگر

حجم وسیع سازندگی در کشور که بخش اعظم آن با بهره گیري با در نظر گرفتن . ها امري اجتناب ناپذیر است
بنابراین داشتن اطالعات در زمینه بتن براي تمام دست . از بتن است می توان به اهمیت شناخت بتن پی برد

  .اندر کاران این صنعت امري اجتناب ناپذیر است
اجزاي تشکیل دهنده بتن اهمیت آن، در فصول مختلف این پروژه، سعی می شود پس از آشنایی با بتن و      

نظیر سیمان، سنگدانه، آب و مواد افزودنی به عنوان ماده چهارم نظیر میکرو سیلیس رادر بتن مقاومت باال مورد 
   .نکاتی در مورد مسائل اجرایی بتن بیان می شود خاتمهودر  .مطالعه قرار داد
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  چکیده

کاربرد این مواد . امروزه مواد افزودنی معدنی جایگاه وسیعی در صنعت بتن در سطح جهان پیدا کرده اند     
تن و بعالوه بر مزیت صرفه جویی در مصرف سیمان و در نتیجه کاهش مصرف انرژي، امکان ارتقاء کیفیت 

  .ه خواص مورد نظر را نیز فراهم می آوردبدستیابی 
پوزوالنها موادي سیلیسی یا سیلیسی . ی معدنی، پوزوالنها و سرباره ها می باشندمهمترین مواد افزودن     

آلومینی غیر بلوري هستند که در حضور رطوبت با هیدروکسید کلسیم واکنش انجام داده و تولید ترکیباتی می 
و ...) اتومه، مواد آتشفشانی، دی(پوزوالنها شامل پوزوالنهاي طبیعی . کنند که از خواص سیمانی برخوردارند

سرباره آهن گدازي عالوه بر خاصیت . ندباشمی ...) خاکستر بادي، دوده سیلیسی و(پوزوالنهاي مصنوعی 
مطلوبی  ینی باال عملکردزپوزوالنی داراي خاصیت سیمانی نیز بوده ودر صورت استفاده در درصدهاي جایگ

و سرباره ها، تطابق مشخصات آنها با استانداردهاي  در استفاده از پوزوالنها .نقطه نظر دوام بتن دارا می باشداز
این مواد روي خواص بتن از نظر کارآیی و زمان الزمه عمل آوري  تگرفتن اثرامربوطه و همچنین در نظر
  .بایستی مد نظر قرار گیرند
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  فصل اول
  کلیات

  
  مقدمه 1-1

اما با گسترش سریع و رو به رشد . کاربري سازه هاي بتنی عمدتاً متاثر از سلیقه و هنر سازنده توسعه یافت     
با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژي در . سازه هاي بتن مسلح تحقیقات مهندسی در زمینه بتن نیز شکل گرفت

ه اي داشته است به نحوي که امروزه قرن اخیر علم شناخت انواع بتن و خواص آن ها نیز توسعه قابل مالحظ
انواع مختلف بتن با مصالح مختلف تولید و استفاده می شود و هر یک خواص و کاربري مخصوص به خود را 

  . داراست
اولین سوالی که پیش می آید این است که چه رابطه اي بین اجزاي تشکیل دهنده بتن باید وجود داشته      

رابطه بین اجزا . آید و اصوالً بتن خوب داراي چه شرایط و ویژگی هایی استباشد تا یک بتن خوب به دست 
ا آب باگر مصالح . تشکیل دهنده بتن در خواص فیزیکی و شیمیایی و همچنین نسبت اختالط آن ها باهم است

و سیمانی با خواص مناسب بتن باهم مخلوط گردند و در شرایط و محیطی مناسب به عمل آیند یقیناً بتن 
. اصوالً بتن خوب بتنی است که داراي مقاومت فشاري دلخواه و رضایت بخشی باشد. وبی حاصل می شودخ

رسیدن به یک مقاومت فشاري دلخواه و رضایت بخش بدین معناست که سایر خواص بتن مانند مقاومت 
نیز .... ها و کششی، وزن مخصوص، مقاومت در برابر سایش، نفوذناپذیري، دوام، مقاومت در برابر سولفات 

  . همسو با مقاومت فشاري بهبود یافته و متناسب می شوند
پیدایش سیمان پرتلند به صورت کنونی توسط یک بناي لیدزي، سال از  170بتن اینک با گذشت بیش از      

در دسترس بودن مصالح آن دوام نسبتاً زیاد و نیاز به . دستخوش تحوالت و پیشرفت هاي شگرفی شده است
و سازهاي فراوان سازه هاي بتنی چون ساختمان ها، پل ها، تونل ها، سدها، اسکله ها، راه ها و سایر  ساخت

  . سازه هاي خاص دیگر، این ماده را بسیار پر مصرف نموده است
بتن به طور کلی مصالحی شبیه به سنگ است که از گرفتن مخلوط متناسبی از سیمان، شن، ماسه و آب در      

شن و (توده اصلی بتن سنگدانه هاي درشت و ریز . با شکل و ابعاد مورد نظر به دست می آید درون قالبی
می باشد و فعل و انفعال شیمیایی بین سیمان و آب که به صورت شیره اي اطراف سنگدانه ها را ) ماسه

  . پوشانده است باعث یکپارچه شدن و چسبیدن سنگدانه ها به یکدیگر می شود
ایی با عوامل فیزیکی و شیمیایی در بتن ها در اکثر نقاط جهان و با شدتی بیشتر در کشورهاي مشاهده خرابی ه
  در این راستا . افکار را به سمت طرح بتن هایی با ویژگی خاص و با دوام الزم سوق داده است ،در حال توسعه
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  فصل دوم
  تعریف، خواص و اهمیت بتن

  
  مقدمه2-1

 .شده استماده ساختمانی قرن شناخته  امروزه بتن به عنوان پر مصرف ترین مصالح ساختمانی و به حق     
استفاده از بتن درساختن پل ها، ساختمان ها، راه ها، سدها و سازه هاي خاص دیگر روز به روز گسترش یافته 

    .نیاز به دانش تکنولوژي بتن هم براي طراح آن و هم براي پیمانکار کارهاي بتنی امري ضروري است لذا. است
این دو ماده گاه کنار هم و گاه . متداول ترین مواد در صنعت ساختمان می باشند بتن و فوالد در حال حاضر

امروز نیاز به ارائه بیشتر مباحث مربوط به . در رقابت با یکدیگر در ساختمان هاي مشابه بکار می روند جدا و
ا بتن در مقایسه با درعمل و در کارگاه ها نیاز به آشنایی ب .بتن در دانشگاه ها و مدارس فنی احساس می شود

  .ً دالیل و فلسفه این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد ذیال. فوالد بیشترمی باشد
خواص انواع فوالد دقیقاً در  .فوالد عموماً تحت کنترل دقیق و با وسایل مدرن و پیچیده ساخته می شود     

براین طراح، تنها فوالدي را که با یکی بنا .آزمایشگاه تعیین می شود و در مدارك سازنده آن منعکس می گردد
و در  .کار برده از استاندارد ها هماهنگ است انتخاب می کند و پیمانکار دقت می کند نوع خواسته شده را ب

در . اما در یک کارگاه بتن ریزي، شرایط کامالً متفاوت است. اتصاالت اعضاي فوالدي در ساختمان، دقت نماید
مین می شود و با انتخاب سیمانی مناسب می الد توسط سازنده تضیمان نیز مانند فوواقع اگر چه که کیفیت س

توان اطمینان داشت که هرگز در اثر کیفیت سیمان، هیچگونه نقص و خرابی در بتن پیش نخواهد آمد، اما 
را دارا  مسأله این است که سیمان در واقع به تنهایی یک مادة ساختمانی نیست، بلکه بتن است که این خاصیت

این امکان وجود دارد که بتی با کیفیت استاندارد از تولید کنندگان بتن آماده تهیه شود، لیکن باید . می باشد
توجه داشت که در این حالت تنها مواد خام، کنترل شده است در حالی که مسائل حمل و نقل، ریختن، تراکم و 

عالوه بر این ممکن است تعداد زیادي طرح . ارندعمل آوري بتن نیز در کیفیت محصول نهایی نقش عمده د
مخلوط براي انتخاب، وجود داشته باشد که انتخاب مخلوط مناسب بدون آگاهی کامل از خواص و رفتار بتن 

بنابراین، الزم است بین طرح وتدوین کننده استاندارد و بین پیمانکار و کارخانه سازنده بتن . میسر نیست
البته این در صورتی . ته باشد که در حقیقت کیفیت بتن را در ساختمان کنترل کندهماهنگی کاملی وجود داش

  .است که همگی از خواص بتن و مسائل اجرایی آن کامالً آگاه باشند
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  تعریف بتن 2-2
بتن، به طور کلی، به هر ماده یا محصول که از یک ماده چسبنده با خاصیت سیمانی شدن تشکیل شده      

. ه عموماً حاصل فعل و انفعال سیمان هاي هیدرولیکی و آب می باشدداین ماده چسبن. می شودباشد، اطالق 
بتن، ممکن است از انواع مختلف . حتی امروزه چنین تعریفی از بتن شامل طیف وسیعی از محصوالت می شود

پلیمرها، الیاف و غیره  ، مواد جایگزین سیمان، گوگرد، مواد افزودنی،سیمان و نیز پوزوالن ها، سرباره کوره ها
ن ممکن است از حرارت، بخار آب، اتوکالو، خالء، فشارهاي هیدرولیکی آهمچنین در نحوة ساخت . تهیه شود

در اینجا سعی می شود از بتن صحبت شود که مخلوطی از سیمان و . و متراکم کننده هاي مختلف استفاد شود
  .آب و سنگدانه و در نهایت مواد افزودنی است

در  .اولین سوالی که در اینجا مطرح است، این است که ارتباط بین مواد تشکیل دهندة مخلوط بتن چیست     
ابتدا ممکن است اصل مادة ساختمانی ماده چسبنده اي است که هیدراتاسیون : این ارتباط سه امکان وجود دارد

امکان . بنده می باشدچس اکنده این مادةسیمان و آب ناشی شده است و سنگدانه ها به عنوان مواد ارزان و پر
دوم این است که سنگدانه هاي درشت به عنوان سنگهاي بنایی که توسط مالت به هم پیوسته اند، در نظر 

امکان سوم این است که بتن به عنوان . گرفته شوند واین مالت، دوغاب سیمان و سنگدانه هاي ریزدانه باشد
بنابراین خواص بتن . مان هیدراته شده ودانه هاي سنگی درنظر گرفته شودماده اي از دو فاز مختلف یعنی سی

  .به خواص هریک از فازها و فصل مشترك این دو فاز بستگی دارد
هریک از نظریات دوم و سوم با واقع بینی ساختار بتن می تواند براي بیان رفتار بین بتن بکار رود وقابل      

بحث ومطالعه هستند، لیکن در نظریۀ اول ضعف اساسی وجود دارد، چرا که اگر تصور شود که می توان 
می توان سیمان وآب را به تنهایی به سیمانی ارزانتر از سنگدانه ها نیز تهیه کرد، این سوال پیش می آید که آیا 

بکار برد؟ پاسخ قطعاً منفی خواهد بود و علت آن تغییرات حجمی باالي خمیر ) بتن(عنوان یک مادة ساختمانی 
کیلوگرم سیمان  250برابر جمع شدگی بتنی با  10خمیر خالص سیمان تقریباً به جمع شدگی . سیمان می باشد

عالوه براین حرارت زیاد تولید . ل براي خزش یا وارفتگی نیز مطرح استهمین مسائ. در متر مکعب می رسد
. سبب ایجاد ترك خواهد شد شده ناشی از مصرف سیمان به مقدار زیاد، به خصوص در آب وهواي گرم،

. همچنین مشاهده می شود که سنگدانه ها نسبت به خمیر سیمان در مقابل حمالت مواد شیمیایی پایدارترند
  .رفنظر از قیمت، ازنظر عملکرد فنی مواد سنگی در بتن بسیار مفید خواهد بودبنابراین ص

  
  بتن هاي مناسب 2-3

  می توان با توصیف بتن بد. در اینجا مطرح می باشد، این است که بتن خوب چه بتنی است سؤال مهمی که    
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از سخت شدن کرمو می شود بتن بد یا ضعیف بتنی است با روانی زیاد که پس . تاحدي مساله را روشن نمود
مده و با آو دانه هاي سنگی به دست آب، سیمان  طاین ماده از اختال. و غیرهمگن و بسیار ضعیف خواهد بود

لیکن تفاوت در میزان آگاهی از چگونه . کمال تعجب باید گفت که بتن خوب هم از این مواد ساخته می شود
  .ساختن بتن می باشد

بتن باید در : ساخت بتن خوب دو معیار کلی براي یک بتن خوب تعریف می شودبا آگاهی از چگونگی      
کن تخلیه شده و در قالب ها ریخته می شود،  حالت سخت شده و در حالت تازه، یعنی زمانی که از مخلوط

ه به طور کلی روانی و غلظت بتن تازه باید طوري باشد که با وسایل موجود در کارگا. مورد پذیرش واقعه شود
همچنین چسبندگی مخلوط باید به حدي باشد که در ضمن حمل و ریختن بتن با . بتوان آن را متراکم نمود

در مورد بتن سخت شده، عموماً مقاومت فشاري به عنوان معیار  .وسایل موجود مواد از یکدیگر جدا نشوند
ین علت است که اندازه گیري تعیین مقاومت فشاري به عنوان یک مشخصه به ا. پذیرش در نظر گرفته می شود

آن نسبتاً آسان است، اگر چه عددي که به عنوان مقاومت از آزمایش ها به دست می آید، مقاومت واقعی بتن در 
فقط روش ساده اي است که براي  بنابراین مقاومت،. ساختمان نمی باشد وتنها کیفیت آن را نشان می دهد

علت دیگر انتخاب مقاومت فشاري این است که . ی شودرفته مازي بتن با مشخصات درنظر گارزیابی و همس
به عنوان مثال وزن مخصوص، نفوذ . از خواص دیگر بتن به مقاومت فشاري آن ارتباط پیدا می کندبسیاري 
برابر  تاحدي دوام، مقاومت در برابر فرسایش، مقاومت در برابر ضربه، مقاومت کششی، مقاومت در  پذیري،

لیکن جمع شدگی و تاحدي خزش این . ی خواص دیگر با مقاومت فشاري ارتباط دارندامالح مضر و بعض
به عنوان مثال باید  .تابع مقاومت فشاري هستندالبته نباید گفت که این خواص بتن صد در صد . طور نیستند

مقدار سیمان دقت شود که دوام بتن نه تنها با مقاومت بلکه با پارامترهاي دیگري نظیر نسبت آب به سیمان و 
خواص مطلوب را دارا می بتن با مقاومت باال خیلی از  موماًاما نکته اینجاست که ع. در مخلوط نیز مربوط است

   .ازددمطالعه در جزئیات این موارد از مباحثی است که تکنولوژي بتن به آن می پر. باشد
  
  خواص و اهمیت بتن سخت شده 2-4

انتخاب مصالح مهندسی در کاربردهاي مخصوص می باید با درنظر گرفتن توانایی آن براي تحمل بارهاي      
تغییر شکل ناشی از بار به کرنش موسوم است که مطابق تعریف، میزان تغییرات طول . وارده صورت پذیرد
. ارد بر واحد سطح استبارهاي وارده به صورت تنش بیان می شوند که در واقع نیروي و. واحد طول می باشد

). فشاري، کششی، برشی(بسته به چگونگی وارد شدن تنش ها بر مواد، تنش هاي متفاوتی شناخته شده اند
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  سومفصل 
  تشکیل دهنده بتنمواد 

  
  سیمان 3-1
  مقدمه 1- 3-1
اي باخواص چسبندگی و چسبانندگی توصیف  توان سیمان را به عنوان ماده در معناي کلی کلمه، می      

البته این تعریف انواع متعددي . صورت جسم یکپارچه و متراکم درآورد که قادر است ذرات معدنی را به. نمود
  . از مواد سیمانی را در بر می گیرد

به موادي که براي به هم چسباندن سنگها، ذرات ماسه، آجرها ) سیمان(در صنعت ساختمان معناي کلمه     
این نوع سیمان را ترکیبات آهکی اجزاي اصلی . بلوك هاي ساختمانی و غیره به کار میروند، محدود می شود

سیمانهاي مورد . تشکیل می دهند، لذا در مهندسی راه و ساختمان اغلب سیمان هاي آهکی مورد نظر می باشند
خت شدن در زیر آب، در اثر واکنش شیمیایی با آن، بوده و لذا ستوجه در ساخت بتن داراي خاصیت گیرش و 

سیمان هاي آبی اغلب از سیلیکات ها وآلومینات هاي . ته می شودگف) هیدرولیکی(به آنها سیمان هاي آبی 
آهک تشکیل شده اند و به صورت کلی می توان آنها را به گروه هاي سیمان هاي طبیعی، سیمان هاي پرتلند و 

  . سیمان هاي برقی طبقه بندي نمود
  
  تاریخچه   2- 3-1

ل بوده است مصریان قدیم گچ تکلیس شده ناخالص هاي بسیار دور متداو ستفاده ازمواد سیمانی از زمانا    
بعداً آموختند که به مخلوط آهک . رابه کار می بردند، و رومی ها سنگ آهک تکلیس شده را مصرف می کردند
.  این اولین نوع بتن در تاریخ بود. و آب، ماسه و سنگ خرد شده یا آجر و سفال هاي شکسته نیز اضافه کنند

خت نمی شود و رومی ها براي ساختمان سازي در زیر آب، سنگ و آهک وخاکستر مالت آهک در زیر آب س
سیلیس . آتشفشانی یا پودر بسیار نرم سفال هاي سوخته شده را باهم آسیاب می نمودند و به کار می بردند
پوزوالنی (وآلومین فعال موجود درخاکستروسفال با آهک ترکیب شده و آنچه که به اسم سیمان پوزوالنی 

که درنزدیکی آتشفشان وزو قراردارد و براي اولین بار خاکستر آتشفشانی رادر این  pozzuoliزاسم دهکده ا
را تا به امروز » سیمان پوزوالنی«نام . شناخته شده است را تولید می نماید) محل پیدا نمودند، گرفته شده است

دست می آیند، به  براي توصیف سیمان هایی که به آسانی از آسیاب نمودن مواد طبیعی در دماي  معمولی به
. بعضی از ساختمان هاي رومی که در آنها آجرها به وسیله مالت به یکدیگر چسبانده شده اند. کار برده اند
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  Pantheonو سازه هاي بتنی مانند ساختمان Nimesدر نزدیکی pont du Gard در روم و  coliseumمانند 

 Pompeiiدرخرابه هاي نزدیک . هنوز سخت ومحکم است در روم تا امروز باقی مانده اند و مواد سیمانی آنها
  . اغلب مالت به هم چسباننده سنگها کمتر از خود سنگ ها، که نسبتاً سست می باشند، هوازده شده است

بود که پیشرفتی  18در قرون وسطی انحطاطی در کیفیت و کاربرد سیمان به وجود آمد و فقط در قرن     
مامور بازسازي برج چراغ دریایی  John smeatonکه  1756 رسالد. دردانش سیمان ها حاصل شد

Eddystone   درفراساحل جنب غربی انگلستان شده بود، به این نتیجه رسید که بهترین مالت وقتی بدست می
با تشخیص اینکه . آید که مواد پوزوالنی با سنگ آهک حاوي نسبت قابل توجهی از مواد رسی مخلوط شود

اولین شخصی بودکه به خواص شیمیایی   Smeatonقبالً نامناسب در نظر گرفته می شد، نقش خاك رس، که 
  . آید، پی برد آهک آبی، یعنی ماده اي که از پخت مخلوطی از سنگ و خاك رس به دست می 

از کلسینه نمودن گلوله هاي سنگ  James parkerکه » سیمان رومی«متعاقباً سیمان هاي آبی دیگر مانند      
معماري در  Joseph Aspdin 1824باالخره در سال . آهک رسی آن را به دست آورد، به وجود آمد

این سیمان را ازحرارت دادن مخلوطی از پودر نرم خاك . را به ثبت رساند» سیمان پرتلند«بوده،  Leedsشهر
آن به خارج رانده شود، به دست آوردند، دماي کوره   coرس و سنگ آهک سخت در کوره، تا حدي که 

نخستین نمونه از سیمانی که امروزه آن را به نام سیمان پرتلند . خیلی پایین تر ازحد الزم براي تولید کلینکر بود
از حرارت دادن مخلوط خاك رس و سنگ آهک سست  Isaac Johnsonبه وسیله  1824می شناسیم، در سال 

  . و صورت پذیرفتن واکنش هاي الزم براي تشکیل ترکیبات چسباننده پر قدرت تهیه گردید تاحد کلینگر شدن
 - ، که در ابتدا به علت تشابه رنگ و کیفیت سیمان گیرش حاصل کرده با سنگ پرتلند»سیمان پرتلند«نام      

دنیا براي توصیف  به آن داده شد، تا امروز در سراسر -انگلستان استخراج می شود Dorsetسنگ آهکی که در
سیمانی که از درهم آمیختن کامل و حرارت دادن مواد آهکی و رسی، یا سایر مواد حاوي سیلیس، آلومین و 
اکسید آهن، تا دماي کلینگر شدن و آسیاب نمودن کلینگر حاصل شده، باقی مانده است و تعریف سیمان پرتلند 

خت، سنگ گچ به آن افزوده می شود، بر این راستا  قرار در استانداردهاي مختلف، با توجه به اینکه بعد از پ
  .دارد؛ امروزه ممکن است مواد دیگري نیز افزوده یا آمیخته شوند

  
  سیمان پرتلند 3- 3-1

در مالت هایی که در ساختمان هاي زیر آبی به کار می رفت  سیمان پرتلندنیز براي اولین بار 1824در سال
با گذشت زمان اعتماد و اطمینان به کاربرد سیمان پر تلند افزایش یافت لیکن از این ماده تنها و . استفاده شد

منحصراً در مالت بناهاي سنگی و یا به صورت مخلوط با سنگدانه هاي خرد شده به قطعات کوچک و مخلوط 
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سیمان پر تلند  18با رواج بتن مسلح در سال هاي واپسین قرن . الت به عنوان بتن استفاده می گردیدشده با م
در حال حاضر استفاده از سیمان پر تلند به گونه . به یکی از محصوالت ساختمانی اصلی و تجاري تبدیل گشت

توسعه آن کشور به شمار          اي گسترش یافته که میزان تولید و مصرف سیمان در هر کشور را از شاخص هاي 
  .می آورند

سیمان محصولی است که از کلینکر پودر شده، شامل سیلیکات ها و آلومینات ها کلسیم و بعضی سولفات      
هاي کلسیم که به عنوان افزودنی ها هستند به دست می آید و از جمله مصالحی است که تقریباً در همه جا در 

دو ماده اصلی ) خاك رس، سرباره کوره آهن گدازي(و مواد رسی ) سنگ، شیل(کی مواد آه. دسترس می باشد
  .درساخت سیمان پر تلند می باشد

هنگامی که سیمان با آب مخلوط می شود براي زمان نسبتاً کوتاهی خمیر سیمانی با خاصیت پالستیکی      
. ان مواد را به هم زد و مجدداً مخلوط نموددر این مرحله بدون آنکه آسیبی در میان باشد می تو. تولید می گردد

لیکن هنگامی که واکنش بین سیمان و آب ادامه می یابد مخلوط حالت پالستیکی خود را از دست می دهد که 
  . به این دوره اولیه سخت شدن گیرش اولیه گویند

. می گویند) Insound(ر به سیمانی که بعد از گیرش انبساط هاي بزرگی از خود نشان دهد سیمان ناپایدا     
ترکیب ) MgO(یا منیزیم ) Hard- burned(ترکیب نشده سوخته شده ) CaO(وجود حتی درصد اندکی آهک 

  . نشده سوخته شده باعث ناپایداري سیمان پر تلند می گردد
وارد با وجود اجباري بودن استاندارد سیمان در کشور کیفیت سیمان ها یکنواخت نبوده و در بعضی از م     

ی باستفاده از سیمان نامرغوب در ابنیه فنی و ساختمان هاي بتنی خطرهاي جان. پایین و غیر استاندارد است
تعیین کیفیت سیمان امري بسیار ضروري است و براي تعیین کیفیت باید مراحل زیر را انجام . زیادي در بردارد

  :داد
  اندارد نمونه برداري از سیمان مورد نظر به روش صحیح و است -
  آماده سازي نمونه سیمان براي آزمایش  -
  انجام آزمایش هاي شیمیایی براي تعیین مقدار ترکیبات شیمیایی  -
  انجام آزمایش هاي شیمیایی براي تعیین خواص فیزیکی  -
  ایران  389مقایسه نتایج به دست آمده با ویژگی هاي استاندارد  -
  تایجتعیین کیفیت سیمان و تجزیه و تحلیل ن -
  ویژگی) 2- 3(در جدول  ASTMعناوین استانداردهاي ملی سیمان و مطابقت آن با استاندارد ) 1-3(در جدول  
  ویژگی هاي الزامی) 4-3(ویژگی هاي اختیاري شیمیایی و در جدول ) 3-3(هاي الزامی شیمیایی در جدول  
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  . فیزیکی انواع سیمان پر تلند مطابق استاندارد ملی ایران ارائه شده است
  

             
  )ASTM,ISIRI(عناوین استانداردهاي  - 1- 3جدول                                                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  ایران 389ویژگی هاي الزامی شیمیایی انواع سیمان پر تلند مطابق استاندارد  - 2- 3جدول                                       



 

  

  
  
  
  
  
  
  

  ایران 389ویژگی هاي اختیاري شیمیایی انواع سیمان پر تلند مطابق استاندارد  - 3- 3جدول                     
  

                                           

  ایران 389ویژگی هاي فیزیکی انواع سیمان پرتلند مطابق استاندارد - 4- 3جدول                                    

  



 

تمامی مساحت سطح جانبی دانه هاي سیمان بیانگر مواد . مهم ترین ویژگی فیزیکی سیمان نرمی آن است     
اسیون بستگی به نرمی ذرات سیمان دارد و براي بنابراین روند هیدر. قابل دسترسی براي هیدراسیون می باشد

تامین توسعه مقاومت نرمی زیاد ذرات ضروري خواهد بود و می توان گفت که هر جا دانه هاي سیمان نرم تر 
از طرفی دیگر نرمی . و ریزتر باشد سرعت آبگیرش آن بیشتر خواهد بود و مقاومت اولیه بتن افزایش می یابد

مشکالتی در رابطه با روانی می گردد، زیرا با افزایش میزان واکنش ها در سنین اولیه  بسیار زیاد باعث ایجاد
در کل نرمی زیاد سیمان مقاومت اولیه بتن را باال می برد اما تاثیر چندانی . نرخ کاهش اسالمپ بیشتر می شود

  . روي مقاومت نهایی آن ندارد
  
  مشخصه هاي سیمان  1-4- 3

اگر چه روند رشد مقاومتی آن ها در . تمامی سیمان هاي پرتلند کم و بیش رفتاري مشابه و یکسان دارند     
طول زمان همیشه به یک شکل نبوده است بعضی سیمان ها مقاومت خود را سریعاً در روزهاي اولیه کسب می 

نوع سیمان  5تفاوت ها تنها در  این. نمایند و انواع دیگري از سیمان با گذشت زمان مقاومتشان بیشتر می شود
  . صادق نمی باشد بلکه در هر نوع تیپ از سیمان نیز صادق می باشد ASTMرتبه بندي شده توسط 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه هاي بتنی عمل آوري شده تاثیر نوع سیمان و نسبت آن به سیمان بر روي مقاومت فشاري و مدول گسیختگی نمون - 1- 3شکل
  تدر رطوب
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  آب براي عمل آوردن بتن 2- 3-3
به هر  .آبی که براي ساختن مخلوط بتن مناسب است، براي عمل آوردن نیز مطلوب خواهد بوداصوالً      

هنی وآلی در آب سبب ایجاد لکه روي سطح بتن شده و این امر هنگامی که آب به آرامی آمواد  دحال، وجو
بتن  ه ظاهردر پاره اي از موارد ک. روي سطح بتن جریان می یابد وسریع تبخیر می شود، تسریع می گردد

اهمیت ندارد، استفاده از آبی که براي مخلوط بتن بکار می رود و حتی کیفیت آن کمی پایین تر از آب مناسب 
بطور کلی، توصیه می شود آبی که براي عمل آوردن بتن . مخلوط می باشد، براي عمل آوردن مجاز می باشد

به عنوان مثال، آبی که . اثر بگذارند،آري باشداستفاده می شود، از مواردي که ممکن است روي بتن سخت شده 
و مقدار کمی  ایجاد شدهجریان آب خالصی که از ذوب یخ ها . روي بتن اثر می گذارد آزاد باشد،    داراي   به هر حال عمل آوردن با آب . ن می شودآ بتن را حل نموده وسبب سایش سطحی  (  )  دارد،      

  .ردگی در آرماتور نیز بشودوبروز خدریا ممکن است سبب 
  
  آزمایش هاي آب       3- 3-3

روش ساده اي که براي بررسی سالمت آب جهت اختالط در بتن بکار می رود، مقایسه زمان گیرش      
گاهی آب ( سیمان و مقاومت نمونه هاي مالت ها بتن هاي ساخته شده با آب مشکوك وآب مناسب بتن ریزي

درصد را در آزمایش باال مجاز  10، تغییر و افت مقاومت تا ENاستاندارد . یزه شده می باشدو یا آب یون) مقطر
  . می داند

بدین صورت است که زمان گیرش اولیه نمونه ساخته شده با  EN، توصیه شدر خصوص کنترل زمان گیر     
با زمان گیرش اولیه نمونه با آب استاندارد تفاوت % 25آب مشکوك نباید کمتر از یک ساعت بوده و بیش از 

ساعت نشان دهد و نیز  12ی، نمونه با آب مشکوك نباید زمانی بیش از یبراي زمان گیرش نها. نداشته باشد
  .صد با زمان گیرش نهایی نمونه با آب مقطر اختالف داشته باشددر 25بیش از 

براي اطمینان از اینکه آب هاي مصرفی براي عمل آوردن بتن روي سطح آن تولید لکه نمی کند، می توان      
آزمایشی را که در آن سیکل هاي خیس کردن و تبخیر نمونه با آب فوق انجام می شود، انجام داد و به این 

                                                                                      .  سطح نمونه را کنترل نمودوسیله 
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  شخصات آب براي بتن در آبا ایرانم - 10- 3جدول                                     

  
  مواد افزودنی 4- 3

حالت تازه و سخت شده، می تواند با افزودن مواد خاصی به مخلوط درك اینکه خواص بتن، در هر دو      
زه صدها روام. سال گذشته شده است 50هاي بتنی اصالح شود، باعث رشد زیاد صنعت مواد افزودنی بتن در 

درصد کل بتن تولید  80محصول در بازار عرضه می شوند و در بعضی از کشورها غیر معمول نیست که تا 
ا چند ماده افزودنی که عرفاً استفاده می گردند، همراه با کاربردهاي متعارف و محدودیت شده داراي یک ی

  .شنا باشندآهایشان، 
مواد افزودنی از نظر ترکیب از تاثیر کننده هاي سطحی و نمک ها و پلیمرهاي قابل حل، تا کانی هاي غیر      

متغیر می باشند، اهدافی که مواد افزودنی براي آنها در بتن مورد مصرف قرار می گیرند، بطور کلی  ،قابل حل
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: کنترل افزایش مقاومت، و زیادتر کردن مقاومت در مقابلن گیرش، ابهبود کارآیی، تسریع یا تعویق زم: شامل
  .سیدي و سولفاتی، می شودیی سنگدانه و محلول هاي ااعمل یخ زدگی، ترك خوردگی حرارتی، انبساط قلی

  
  اهمیت 1- 3-4

C125      ASTM سنگدانه، سیمان هیدرولیکی و الیاف تقویتی تعریف می  ،ماده افزودنی را ماده اي غیر آب
کند که به عنوان ماده متشکله بتن یا مالت مورد استفاده قرار می گیرد و بالفاصله قبل یا هنگام مخلوط کردن به 

ه قرار می رد استفاداهداف مهمی را که به علت آنها مواد افزودنی مو ACI212کمیته . ده اضافه می گردپیمان
مثالً افزایش حالت خمیري بتن بدون افزایش مقدار آب، کاهش آب انداختگی و . گیرند، فهرست کرده است

ت زدایی، جداشدگی، تعویق یا تسریع زمان گیرش، تسریع افزایش مقاومت در سنین اولیه، کاهش میزان حرار
و افزایش دوام بتن در شرایط محیطی مشخص، از جمله این اهداف هستند درك اینکه خواص مهم بتن، هم در 

سخت شده، می تواند به خوبی به وسیله کاربرد مواد افزودنی اصالح حالت تازه ساخته شده و هم در حالت 
ال بعد از آغاز توسعه این صنعت در س 20شود چنان قوه محرکه اي به صنعت مواد افزودنی بخشید که عرض 

. محصول مختلف در آلمان عرضه شد 340محصول مختلف در بازار انگلستان و  275، تقریباً 1940دهه 
امروزه، اکثر بتن هاي تولیدشده در کشورهاي مختلف، داراي یک یا چند ماده افزودنی می باشند؛ گزارش می 

 75درصد آنها در استرالیا و  85بتن هاي ساخته شده در کانادا، درصد  90شود که مواد افزودنی شیمیایی به 
به هر حال، امروزه مواد افزودنی جاي خود را به عنوان ماده . درصد آنها در ایاالت متحده افزوده می شود

  .چهارم تشکیل دهنده بتن در صنعت بتن باز نموده است
  
  نام گذاري، مشخصات و طبقه بندي 2- 3-4

از عمل را انجام  یک افزودنی به طور وسیعی از نظر ترکیبات شیمیایی متفاوتند و خیلی از آنها بیشمواد      
مواد شیمیایی اي که به عنوان . تام می دهند مشکل اسجطبق کاري که ان ، طبقه بندي آنهانمی دهند؛ بنابرای

عضی از مواد شیمیایی فوراً از طریق ب. مواد افزودنی مصرف می شوند، می توانند عمدتاً به دو نوع تقسیم شوند
تاثیر گذاردن بر روي کشش سطحی آب و به وسیله جذب سطحی ذرات سیمان، شروع به عمل بر روي 

یونیشان تقسیم می شوند و بر واکنش شیمیایی بین ترکیبات آب می کنند؛ به مواد متشکله  -سیستم سیمان
افزودن آب، تاثیر می گذارد مواد غیر قابل حل خوب  سیمان و آب از چندین دقیقه تا چندین ساعت بعد از

زائد بعضی از صنایع به دست آمده اند، نیز به عنوان مواد  عی و یا از موادیآسیاب شده، که یا از منابع طب
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تاثیر فیزیکی وجود این مواد افزودنی بر روي رفتار رئولوژیکی بتن تازه، بالفاصله . افزودنی به کار می روند
  .گردد، اما چندین روز تا چندین ماه طول می کشد تا تاثیرات شیمیایی آنها ظاهر شوندظاهر می 

نمک و پلیمرهاي قابل حل، که هر دو از عوامل فعال در سطوح هستند، اساساً به منظورهاي هوازایی، روان      
به وسیله روان . می شوند کردن مخلوط هاي بتنی تازه، یا کنترل زمان گیرش، در مقادیر خیلی کم به بتن افزوده

سازها می توان یا روانی بتن را بدون افزایش مقدار آب افزایش داد و یا مقدار آب را با نگهداشتن راونی مورد 
  .به این دلیل، به مواد شیمیایی روان ساز، مواد افزودنی کاهنده آب نیز گفته می شود. نظر، کاهش داد

مشخصات جداگانه اي براي مواد شیمیایی حباب هوازا و کاهنده آب و یا مواد شیمیایی  ASTMاستاندارد      
، مشخصات استاندارد مواد شیمیایی حباب هوازا براي بتن، حدهایی را براي C260 ASTM. کنترل گیرش دارد

ري و ي که ممکن است ماده افزودنی تحت آزمایش بر آب انداختگی، زمان گیرش، مقاومت هاي فشاتاثیر
آب شدن بتن در مقایسه با ماده  -خمشی، جمع شدگی ناشی از خشک شدن و مقاومت دربرابر یخ زدن

، مشخصات استاندارد مواد افزودنی C494 ASTM. داشته باشد، تعیین می کند ،افزودنی حباب هوازاي شاهد
، Aنوع تقسیم می کنند؛ نوع شیمیایی براي بتن، مواد شیمیایی کاهنده آب و یا کنترل کننده گیرش را به هفت 

، کاهنده آب Eو کندگیر کننده؛ نوع ، کاهنده آبD، تسریع کننده؛ نوع C، نوع ه، کندگیرکنندBکاهنده آب؛ نوع 
ق بین مواد کاهنده آب رف. ، کاهنده آب و کندگیرکننده قويG، کاهنده آب قوي؛ ونوع Fو تسریع کننده؛ نوع 

آب قوي در این است که در مقایسه با مخلوط بتنی شاهد داراي روانی  و کاهنده) A ،D ،Eنوع هاي (معمولی 
درصد آب را  12درصد آب و کاهند آب قوي حداقل  5مشخص، کاهنده آب معمولی باید بتواند حداقل 

، مقاومت هاي فشاري و خمشی و جمع شدگی مشخصات همچنین حدهایی را براي زمان گیرش. کاهش دهد
  .می کندناشی از خشک شدن تعیین 

  
  مواد شیمیایی فعال در سطح 3- 3-4

مواد شیمیایی فعال در سطح، شامل مواد افزودنی اي می شوند که به طور کلی براي حباب هوازایی یا      
کاهش آب در مخلوط هاي بتنی بکار می روند، ماده حباب هواساز، به عنوان یک ماده متشکله بتن، که به 

می شود؛ تعریف می شود؛ ماده کاهنده آب، ماده افزودنی اي است که مقدار  منظور حباب هوازایی بکار برده
  .آب مخلوط الزم براي تولید بتن با روانی داده شده را کاهش می دهد

جاذب (مواد افزودنی فعال در سطح ضرورتاً شامل زنجیر بلند مولکول هاي آلی است که یک سر آن نمگیر      
، - −   سر نمگیر داراي یک یا چند گروه قطبی، مانند . است) ع آبداف(و سر دیگر آن ضدرطوبت) آب

ونی یا با زنجیر غیر قطبی و یا با زنجیر داراي یژي بتن، اکثراً مواد افزودنی آنودر تکنول. است     −یا  −   −
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قطبی به عنوان مواد افزودنی حباب هوازا و زنجیر قطبی به غیر زنجیر . گروه هاي قطبی، مصرف می شوند
همانطور که در ذیل توضیح داده شده است، مواد تاثیر گذارنده . عنوان مواد افزودنی کاهنده آب به کار می رود

نحوه . آب، جذب سطحی شده و مولکول، جهت دار می گردد –آب و سیمان  –سطحی در فصل مشترك هوا 
 - تعیین می نماید که آیا اثر غالب، حباب سازي هوا است یا روان سازي سیستم سیمان جهت گیري مولکول

  .آب
تاثیرگذارنده هاي سطحی مصرفی به عنوان حباب هواسازها، به طور کلی شامل نمک هاي زرین چوب ها،      

مواد افزودنی  ترسازهاي مصرفی به عنوان. مواد پروتئینی و اسیدهاي نفتی و شوینده هاي مصنوعی می شوند
کاهنده آب، معموالً نمک ها، اصالح کننده ها، و مشتقات اسیدي لیگنوسولفونیک، اسیدهاي هیدراکسیالت 

  .رید، یا هر ترکیبی از این سه، بدون یا با مواد متشکله اضافی دیگر، هستندکربوکسیلیک، و پلی ساکا
  
  مکانیزم عمل 4-4- 3
  مواد حباب هواساز 1- 4-4- 3

به صورت مصور آورده شده است گروه هاي قطبی در فصل  8-3شکل مکانیزم عمل مواد حباب ساز در      
آب، به سمت فاز آبی جهت دار می شوند و کشش سطحی را کاهش داده، تشکیل حباب را -مشترك هوا

فصل مشترك در . ترویج کرده و تمایل به به هم چسبندگی حباب هاي پراکنده شده را متقابالً خنثی می نماید
آب که نیروهاي جهت دار در سطح سیمان موجودند، گروهاي قطبی با گروهاي غیر قطبی متمایل به  -جسم

سمت آب، به جسم چسپیده شده، سطح سیمان را ضد رطوبت می کنند، به طوري که هوا می تواند آب را 
  .جا کرده و به ذرات جسم به صورت حباب چسبیده باقی بماند جابه

  

                              
  .مکانیزم حباب هوازایی، هنگامی که تر ساز آنیونی با زنجیر هیدروکربن غیر قطبی به خمیر سیمان افزوده می شود - 8- 3شکل
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البته   .گردد IVنوع  تواند جایگزین سیمان پرتلند ه اي میربتن سربا، میبنابراین در بتن هاي حج .میگردد
 با الزم است درصد جایگزینی سیمان ،بایستی توجه داشت که جهت کاهش محسوس در حرارت زایی بتن

  . درصد باشد 50سرباره حداقل 
به  .در مقابل تهاجم سولفات بسیار موثر است ،ه به بتنرافزودن سربا :مقاومت در مقابل تهاجم سولفات     

ه اي به مراتب کمتر از بتن معمولی است و به همین دلیل امکان رربادر بتن سCa(OH)2 , C A  وجود ،طور کلی
حدود ( .تن باید در حد باال باشدبه در رباید توجه داشت که مقدار جایگزینی سربا. سیب دیدگی کمتر می شودآ

  . تا مقاومت در مقابل سولفات افزایش یابد) درصد 50
ه اي کمتر در معرض ربتن سربا ،در مقایسه با بتن معمولی :سیلیس - دگی آرماتور و واکنش قلیاییروخ     

ره کاهش منافذ بزرگ در بتن سربا ،دلیل عمده آن .دارد سیلیسی قرار - واکنش قلیایی خطر خوردگی آرماتور و
واکنش و ناشی از خوردگی  بیاراکسیژن و کلرکاسته می شود وامکان خ ،ي است که در نتیجه از نفوذ آبا

  . شود کم می سیلیسی -قلیایی
جمع  ،شزکه این ماده از اثر منفی بر خ بتن حاوي سرباره مشخص شده است در بررسی خواص دیگر     

  .ه نداردتسییمدول االست و شدگی
  
  میکروسیلیس یا دوده سیلیس  7-6- 3-4
از کوره الکتریکی توسط جمع کننده هاي دوده بازیافت  و فلز سیلیسیم، فروسیلیسیم ژ ایدر هنگام تولید آل      

   .لیاژ فروسیلیسم و فلزسیلیسم  محسوب می گرددآمحصوالت جنبی صنعت  از بنابراین. می شود
 درجه سانتیگراد به دست می 2000توسط زغال سنگ در دماي  زم  با احیاي کوارتیبه طور کلی فلزسیلیس     

  SiOا باکسیده شده و ترکیب و ا هوابقسمتی از این گاز  ،حاصل می شود SiOدر هنگام احیا مقداري گاز  .یدآ
  . تشکیل می گردد

اندازه میانگین  د،مورف تشکیل شده که فوق العاده ریز هستنآشکل یا  رات سیلیس بیذاز  این ماده عمدتاً      
 60تا  50که حدود ، می رسد Kg 20000/   در نتیجه نرمی میکروسیلیس به  ،است µm 1/0 ذرات حدود 

  . تلند استربرابر نرمی سیمان پ
 Kg350و  Kg550 م به ترتیب مقداریفروسیلیسژایلآم و یفلز سیلیس تن ردر تولید ه ،به طور نمونه     

  .میکروسیلیس به دست می آید
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  خصوصیات میکروسیلیس 1- 7-6- 3-4
مخلوط با افزودنی هاي شیمایی  قبالً ،نوع دوغاب در .فشرده و دوغاب تولید می شود ،سه شکل پودر به      

فشار زیاد به پودر سیلیس  ،وده سیلیس فشردهدبراي تولید  .و سپس به مخلوط بتن اضافه می شودمی گردد 
بی شکل و درجه   SiOمقدار  دهرچن .است  SiOدرصد 90به طور کلی دوده سیلیس شامل  .اعمال می گردد

میکروسیلیس خاکستري است اما در رنگ هاي سفید رنگ  .ن متفاوت بوده و بستگی به روش تولید داردآبودن 
و وزن مخصوص ظاهري  2/2تا1/2ن آچگالی واقعی . افت می شود که بستگی به مقدار کربن داردیتا سیاه نیز 

مهمترین خصوصیات فیزیکی میکروسیلیس اندازه  ،همان طورکه اشاره گردید .است kg /m2 300تا  250آن 
  . می باشد) µm10 درمقابل 1/0( تلندراست که حدود  یک صدم اندازه ذرات سیمان پ ذرات ریز  العاده فوق

  
  سیلیخواص بتن  داراي میکروس 2- 7-6- 3-4

، وقتی که با بتن مخلوط می گردد ،که میکروسیلیس فوق العاده ریزدانه استاز آنجایی : بتن تازه     
بنابراین بر . ر نتیجه افت  بتن  کاهش  می یابدد ،ن کاسته می شودآیی آه بتن افزایش یافته و از کارویسکوزیت

براي جلوگیري از این پدیده می توان از ماده  .مقدار آب مورد نیاز براي کسب کارآیی معین افزوده می گردد
استفاده از میکروسیلیس امکان پذیر نیست مگر آنکه ، به عبارت دیگر. ستفاده نمودنی  فوق روان کننده اافزود

  . کننده به کار برده شود فوق روان
که مقدار  وقتی .کاهش یابدگردد که تمایل بتن به جداشدن دانه ها استفاده از میکروسیلیس سبب می      

دانه ها و آب انداختن ایجاد نمی گردد حتی جداشدن درصد یا بیشتر باشد،  10تن  حدود مکروسیلیس در ب
  . سانتیمتر باشد 20تا  15 اگرافت

بنابراین باید پس از  .استمساعد ترك خوردگی ناشی از جمع شدگی پالستیک بتن داراي میکروسیلیس      
  .مناسب اقدام به عمل آوري آن گردد ان ممکن با پوششبتن ریزي در حداقل زم

و مقدار جایگزینی داشته و حرارت  کروسیلیس در بتن  بستگی به نسبت آب به سیمانمی یحرارت زای     
بایستی توجه . گرم سیمان  است 1برابر حرارت زایی  2تا  3/0گرم میکروسیلیس در بتن از حدود  1زایی 

سیمانی در مقدار مواد تفاده از میکروسیلیس امکان کاهش اس، به علت بتن با توجه به افزایش مقاومتشت که دا
   .شده فراهم می آید بتن وکاهش حرارت کل تولید

تن حتی در سنین الن هاي بسیار فعال است و در کسب مقاومت بمیکروسیلیس از پوزو :کسب  مقاومت     
پاسکال به آسانی امکان مگا 80تا  60کسب مقاومت با بتن حاوي میکروسیلیس به مقدار. دارداولیه  نقش مهمی 

این  .عمل آوري دارد، مقدار آن و روش سیلیس و سیمانن مقاومت بستگی به نوع میکروای پذیر است و
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امروزه  .بافت و ساختار متراکم بتن می شودجم منافذ بزرگ است که سبب ایجاد خاصیت به دلیل کاهش ح
، نوع هامانند دانه بندي سنگدانه (ت وکیفیت اجراي بتن داراي میکروسیلیس ثابت شده است که با کنترل کمی

وري کرد که باید یاد آ. مگاپاسکال نیز به دست آورد 200می توان مقاومتی حدود ) ومقدار روان کننده و غیره
خصوص در ب. دسیلیس نقش عمده اي دارنماي محیط و روش عمل آوري در کسب مقاومت بتن داراي میکرود

  . معمولی استاز بتن  کسب مقاومت بتن داراي میکروسیلیس سریعتر) 30℃ مثالً(دماي بیشتر 
 بتن معمولی در مقابل تهاجم سولفات از به بتن میکروسیلیس نسبت :مقاومت درمقابل تهاجم سولفات     

در  (Ca(OH)2) هککلسیم یا آمهمترین دلیل آن احتماالً کاهش هیدروکسید .مقاومت بیشتري برخودار است
اومت در مقابل سولفات مقکاهش می دهد و در نتیجه  میکروسیلیس است که مقدار تشکیل گچ را يبتن دارا
   .دبمی یاافزایش 

در بتن داراي میکروسیلیس کمتر  رکلر و شدت خوردگی آرماتونفوذ پذیري  :یمقاومت در مقابل خوردگ     
، دو فرآیند در رفتار بتن میکروسیلیس در مقابل خوردگی آرماتور نقش دارند احتماالً .از بتن معمولی است

میکروسیلیس  در بتن ریون هاي کل حرکت کاهش سرعتوهمچنین ) µm 1/0بزرگتر از(اهش منافذ بزرگ ک
  . ردگی آرماتور می گردددر مقابل نفوذ کلر و خو سبب مقاومت بتن،

 به همین دلیل است که مقاومت الکتریکی بتن .ثرندمقاومت الکتریکی بتن بسیار مؤ دره اشاره شد هر دو فرآیند
   .معمولی استمیکروسیلیس بسیار بیشتر از بتن 

نظریات متفاوتی ارائه شده سیلیسی،  –قلیاي واکنش  در مقابل اثر میکروسیلیس ربارةد: خواص دیگر      
است، به طور کلی می توان نتیجه گرفت که اثر میکروسیلیس در کنترل واکنش تابع نوع و مقدار استفاده از 

    .مناسب آن در مخلوط و نوع سنگدانه هاي فعال است خشپمیکروسیلیس و 

تا حدي اختالف نظر وجود دارد ولی به یسیته ل االستومد کروسیلیس در خزش ویاثر مهمچنین در مورد      
در خزش   معمولی ا بتنب بتن داراي میکروسیلیس ،که در مقاومت هاي یکسانتوان نتیجه گرفت  طور کلی می

  .فاوت چندانی ندارندیته تاالستیسل ومدو
  
  خاکستر پوسته برنج 7-7- 3-4

هرتن . یدنج همان طور که از نامش پیداست از سوختن پوسته هاي برنج به دست می آخاکستر پوسته بر     
تر را می توان خاکس ،چهاگر .کیلو می رسد 40به  نوزن آ ،که پس از سوختن پوسته دارد کیلو 200برنج حدود 

وقتی به  و را دارد SiO  خاکستر پوسته برنج بیشترین مقدار ،وردغالت دیگر نیز به دست آاز سوزاندن پوسته 
خاکستر  ،یسد میکروسیلنانهم. ودنی بتن قابل استفاده خواهد بودطور مطلوب سوزانده شود به عنوان ماده افز
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بود دوام بتن نقش ومت زیاد و بهدر کسب مقاردار است و والنی مناسبی برخوپوسته برنج از خصوصیات پوز
  . ثري داردمؤ
  
  خصوصیات خاکستر پوسته برنج  1- 7-7- 3-4

زیادي کربن شده مقدار  خاکستر تولید. دن خاکستر تحت کنترل مطلوب نباشدچنانچه دما و شرایط سرد کر     
، مقدار زیاد اگر روند سوزاندن ناکافی باشد .مقدار سیلیس بی شکل آن کم می گرددخواهد داشت و همچنین 

وقتی که سوزاندن به طور کامل انجام شود، . آن سیاه می گرددکربن نسوخته در خاکستر باقی می ماند و رنگ 
همچنین مقدار سیلیس بی شکل تابع دما و زمان سوازندن . نگ خاکستري تا سفید حاصل می شودبا ر خاکستر

که دماي سوزاندن  رنج وقتی حاصل می گردد ب که خواص بهینه خاکستر پوستهتحقیقات نشان می دهد  .است
  . گردد هن کوتاافزایش داده شود وزمان آ در جه سانتیگراد 800 -  700
 18-3نسوخته  وکربن K 2O1-2  ،صدرد SiO  80 - 95خاکستر پوسته برنج شامل  شیمیایی ترکیبات     

  .درصد است
  
  خواص بتن داراي خاکستر پوسته برنج  2- 7-7- 3-4

زایش مقاومت بتن در بلکه در اف ،است ثرمؤ خاکستر پوسته برنج نه تنها در افزایش مقاومت بتن بسیار     
) برحسب وزن سیمان(درصد خاکستر  15تحقیقات نشان می دهد که افزودن  .دارد ر نقش مهمیمقابل نفوذ کل

می دهد این ماده  الحظه اي کاهشقابل م ر را به مقدارکل نفوذ ،)7/0(نسبت آب به سیمان زیاد  حتی با ،به بتن
  .کاربرد دارد در بتن غلتکی نیز

تحقیقات بیشتر داشته تا جایگاه آن در صنعت ساخت  ي خاکستر پوسته برنج نیاز بهاارخواص بتن د      
به  ، جمع شدگی بیشتري نسبتکه بتن داراي خاکستر ن استمثالً بعضی از گزارشها حاکی از آ. مشخص گردد

  .نیاز به بررسی ببیشتري دارد این اثر نشان می دهد و بتن معمولی
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  چهارمفصل 
  میکروسیلیس در بتن مقاومت باال

  
  میکروسیلیس  1- 4

میکروسیلیس ماده اي با واکنش پذیري باالست که در مقادیر نسبتاً کم براي افزایش خواص بتن به کار می      
  .در کوره هاي قوس الکتریکی استاین ماده محصول جانبی تولید فلزات خاص . رود
تولیدي درکوره هاي قوس  ریز سیلیس غیر بلوري بسیار"میکروسیلیس را به عنوان ) ACI(موسسه بتن      

 .)ACI116R(تعریف می کند  "حصول جانبی تولید آلیاژهاي سیلیسیم یا سیلیسیم فلزي استمالکتریکی که 
  .سیمان  پرتلند یا خاکسترهاي بادي است میکروسیلیس پودري خاکستري رنگ، تا حدي شبیه

  

                                     
  میکروسیلیس تولید شده - 1- 4شکل                                              

  

این اصطالح به موادي اطالق می شود که . معموالً، میکروسیلیس در رده مواد مکمل رده بندي می شود     
  :این مواد خواص زیر را از خود نشان می دهند. سیمان پرتلند در بتن مصرف می شوندهمراه 

  مواد داراي این خاصیت هنگامی که با آب مخلوط می شوند، مقاومت کسب نمی کنند،: پوزوالنی     
  .میکروسیلیس و خکستر بادي کم کلسیم از جمله این موادند

 سرباره. می که با آب مخلوط می شوند، مقاومت کسب می کنندمواد داراي این خاصیت هنگا: سیمانی     
آسیاب  کوره آهن گدازي سرباره که موادند آسیاب شده و خاکستربادي پرکلسیم از جمله این کوره آهن گدازي

آسیاب شده مصرفی در بتن و مالت  کوره آهن گدازي شده باید با ملزومات مشخصات فنی استاندارد سرباره
 ASTM C618  یعنی  C، و خاکستري بادي پر کلسیم باید با ملزومات خاکستر بادي رده  ASTM C 989ها 

  .مطابق باشد
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. برخی از خاکسترهاي بادي از جمله این موادند. ترکیبی از هر دو خاصیت باال :سیمانی و پوزوالنی     
  .میکروسیلیس را به نام هاي دیگري می شناسند

  چگال شده میکروسیلیس
  سدوده سیلی

  میکروسیلیس تبخیر شده
این مواد ممکن . اند مواد دیگري نیز وجود دارند که از نظر فیزیکی و شیمیایی کامالً شبیه میکروسیلیس     

برخی از این مواد را می توان در بتن به کار برد، اما . است، محصول جانبی یا محصول یک کارخانه باشند
  .ممانعت می کندمعموالً قیمت آنها از این نوع کاربرد 

  سیلیس ته نشین شده 
  سیلیس بخار شده 

  ژل سیلیس 
  ژل کلوئیدي 

  .اند، اما مانند میکروسیلیس در بتن کاربرد ندارد بلوري سیلیس :گرد سلیس و خاك سیلیس
  
  تولید میکروسیلیس 4-2

کوره هاي میکروسیلیس محصول جانبی تولید فلز سیلیسیم یا آلیاژهاي فروسیلیسیم در گدازه خانه هاي      
این فلزات در بسیاري از صنایع از قبیل تولید آلومینیوم و آهن، ساخت چیپ هاي . قوس الکتریکی است

. می شوند، کاربرد دارندکامپیوتري، و تولید سیلیسیم ها که به طور گسترده در روغن ها و درزگیرها مصرف 
  .اگر چه این مواد بسیار مفیدند، اما کاربرد محصول جانبی میکروسیلیس بیشتر در صنعت بتن است

یک گدازه خانه را پیش از آنکه میکروسیلیس متصاعد شده از آن براي مصرف در بتن و سایر  2- 4شکل 
که از کارخانه خارج می شود، همان میکروسیلیس است  "دودي". کاربرد ها جمع آوري شود، نشان می دهد

طرح شماتیک تولید . امروزه، در ایالت متحده اجازه داده نمی شود که هیچ میکروسیلیسی در جو آزاد شود
میکروسیلیس در . شده است نشان داده 4-4و طرح شماتیک گدازه خانه در شکل  3- 4میکروسیلیس در شکل 

سیار بزرگ جمع آوري شده و سپس به طور مستقیم یا پس از فرآوري هاي بیشتر فیلتر خانه هاي کیسه اي ب
  .مصرف در بتن توزیع می شودبراي 
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  .میکروسیلیس در جوآزاد می شود "دود".گدازه خانه پیش از نصب تجهیزات جمع آوري میکروسیلیس- 2- 4شکل     
  

                                                                    
  طرح شماتیک تولید میکروسیلیس - 3- 4شکل                                               

  
  

              
میکروسیلیس در فیلترهاي کیسه اي بزرگ . فلزيطرح شماتیک گدازه خانه براي تولید آلیاژ فرو سیلیسیم یا سیلیس  - 4- 4شکل

  .جمع آوري می شود
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  خواص میکروسیلیس و واکنش ها در بتن  4-3
این تأثیرات از خواص فیزیکی و شیمیایی . میکروسیلیس بر خواص بتن تازه و سخت شده اثر می گذارد     

  .میکروسیلیس ناشی می شوند
  خواص شیمیایی  -

مواد بلورین . یک ماده بلوري نیستاین اصطالح به زبان ساده بدین معنی است که میکروسیلیس : مورفآ     
فراموش نکنید که یک ماده بلوري در بتن . کلیه مواد قبل از واکنش دادن باید حل شوند. در بتن حل نمی شوند

اگر چه ماسه در اصل . این ماده ماسه می باشد. وجود دارد که از نظر شیمیایی مانند میکروسیلیس است
  .اش واکنش نمی دهدي به دلیل ماهیت بلوراست، اما ) SiO2(سیلیسیم دي اکسید 

  . یک ترکیب واکنش پذیر در میکروسیلیس است :)SiO2(سیلیسیم دي اکسید      
ممکن است، مواد دیگري نیز در میکروسیلیس وجود داشته باشند که این امر به دوده باقی : عناصر کمیاب     

عموالً، این مواد تأثیري در عملکرد میکروسیلیس در بتن م. مانده از فلز تولید شده در گدازه خانه بستگی دارد
  .ندارد

  خواص فیزیکی -
یک ( µm 1درصد ذرات از  95به طوري که بیش از . ذرات میکروسیلیس بی تهایت کوچک اند: اندازه ذره     

   .بتن دارداندازه ذرات اهمیت بسزایی درمشارکت فیزیکی و شیمیایی میکروسیلیس در . کوچک ترند) میکرومتر
چگالی انبوهی میکروسیلیس به فلزي که در . اصطالح دیگري براي وزن مخصوص است: چگالی انبوهی     

ا که معموالً چگالی انبوهی میکروسیلیس جاز آن. کوره ساخته می شود و چگونگی طرز کار کوره بستگی دارد
  .طوالنی اقتصادي نیستپس از تولید بسیار پایین است، این ماده براي حمل در مسافت هاي 

 00/1که چگالی ویژه آن (چگالی ویژه یک عدد نسبی است که نسبت میکروسیلیس به آب : چگالی ویژه     
که چگالی (است که تا حدي از سیمان پرتلند  2/2چگالی ویژه میکروسیلیس حدود . را بیان می کند) است

ردن میکروسیلیس به بتن، چگالی بتن را افزایش نمی بنابراین، اضافه ک. سبک تر می باشد )است 15/3ویژه آن 
  .دهد
از آنجا که ذرات . سطح ویژه عبارتند از کل سطح جانبی جرم معینی از یک ماده است: سطح ویژه     

می دانیم هر چه ذرات ماسه کوچک تر . میکروسیلیس بسیار کوچک اند، سطح ویژه آنها بسیار زیاد است
ي نیاز دارند، چنین موردي براي میکروسیلیس نیز صادق است و به همین دلیل است باشند، به میزان آب بیشتر

ا فوق روان کننده استفاده می که هنگام مصرف میکروسیلیس در بتن از ترکیب آب با یک ماده افزودنی کاهنده ی
  .شود
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  با بزرگنمایی یکسان) چپ(وذرات میکروسیلیس) راست(سیمان پرتلندعکس میکرونی دانه هاي  - 5-4شکل          

  
  واکنش ها در بتن  4- 4

این تغییرات به دو گونه مختلف . مصرف میکروسیلیس باعث تغییرات مثبت در میکروساختار بتن می شود     
میکروسیلیس و تغییر اول مربوط به مشارکت فیزیکی . مشاهده می شوند، اما از اهمیت یکسان برخوردارند

  :در اینجا هر دو تغییر به طور مختصر شرح داده شده است. تغییر دوم مربوط به واکنش شیمیایی آن است
مصرف میکروسیلیس سبب اضافه شدن میلیون ها میلیون ذره بسیار ریز به مخلوط بتن : مشارکت فیزیکی     

این پدیده را . دانه هاي سیمان قرار می گیرد همانطور که مصالح سنگی ریزدانه در فضاهاي خالی بین. می شود
حتی اگر میکروسیلیس به طور شیمیایی واکنش ندهد، نیز اثر . پرشدگی می نامند -انباشتگی ذرات یا میکرو 

  .شود پرشدگی سبب بهبود هاي به سزایی در ماهیت بتن می - میکرو
آمورف، یک ماده پوزوالنی  دي اکسید سیلیسیممیکروسیلیس به دلیل مقدار بسیار باالي  :مشارکت شیمیایی     

می دهد هیدروکسید کلسیم آزاد می  هنگامی که سیمان پرتلند در بتن واکنش. بسیار واکنش پذیر در بتن است
سیلیکات کلسیم حاصل  میکروسیلیس با این هیدروکسید کلسیم را تشکیل می دهد که بسیار شبیه هیدرات. کند

  .سی سخت شده را بهبود می دهدیماده چسبنده خواص بتن میکروسیل این. از سیمان پرتلند است
معموالً میکروسیلیس به دلیل مقدار دي اکسید سیلیسیم بیشتر و ریزي زیاد اندازه ذره آن، به خصوص در      

  .سنین اولیه واکنش پذیري بسیار باالیی دارد
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  ) permibility(نفوذ پذیري  2-2- 4-6
در واقع آب و . کمتر استمیزان نفوذ پذیري بتن هاي مقاومت باال در مقایسه با بتن هاي معمولی بسیار      

کند و این به دلیل ساختار بسیار متراکم بتن هاي مقاومت  ییون هاي مخرب اجازه ورود به بتن ها پیدا نم
همین موضوع باعث می شود که طول عمر و دوام این بتن ها در مقایسه با بتن هاي معمولی خیلی . باالست

   .بیشتر باشد
  
   )Elastic modules( مدول اال ستیسیته 2-3- 4-6

این خاصیت کمک بسیار بزرگی به . مدول االستیسیته بتن مقاومت باال بسیار بیشتر از بتن معمولی است     
براي محاسبه مدول اال ستیسیته بتن مقاومت باال معموالً در . طراحان سازه جهت کنترل تغییر مکان ها می کند

به عنوان مثال در آیین . ده است که می توان از آنها استفاده کردآیین نامه هاي مختلف روابط متفاوتی ارائه ش
=   :نامه بتن ایران مبحث نهم مقررات ملی ساختان از رابطه زیر استفاده می شود 5000     

مدول اال ستیسیته بتن بر حسب E مقاومت فشاري استوانه اي بتن بر حسب مگاپاسکال و    ´Fدر این رابطه  
و kg/m32500تا  kg/m32300 مگاپاسکال می باشد که البته این رابطه فقط براي بتن هاي با وزن مخصوص

  .صادق است Mpa40تا  Mpa20مقاومت فشاري بین
هاي مقاومت باالتر یا باید مدول اال ستیسیته را از فرمول هاي آیین نامه هاي دیگر به طبیعتاً براي بتن      

  .دست آوریم و یا باید از طریق آزمایش تعیین مدول اال ستیسیته بتن آن را بدست آوریم
را به ما مثال برخی از فرمول هاي متداول که رابطه بین مدول اال ستیسیته بتن و مقاومت فشاري آن به عنوان     

بر حسب گیگاپاسکال   Eبرحسب مگاپاسکال و    ´Fمی دهد در زیر آورده شده است که در تمامی این روابط
  .است 

  :آیین نامه کانادا براي محاسبات سازه هاي بتن آرمه 
                                                                                                                             F´  E = 5   

  
        :آیین نامه اروپا 

                                                                                                  = 10(F´ + 8)1/8  
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  : 363شماره  ACIکمیته 
                                                                            =  3.32 F´ + 6.9 ( /2346)  

  
  .بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب است  ρ  که در این رابطه

توجه داشت که ممکن است تفاوت هاي بسیار دیگري بین بتن هاي معمولی و مقاومت باال وجود  یدبا     
  .داشته باشد؛ ولی آنچه که در اینجا ذکر شد کلیات عمومی بحث است که از اهمیت بیشتري برخوردار است

  
  طرح اختالط بتن مقاومت باال 3- 4-6

هایی نسبت به بتن معمولی وجود دارد که مهمترین آنها در طرح مخلوط بتن هاي مقاومت باال تفاوت      
  :عبارتند از 

نسبت آب به سیمان یا آب به مواد سیمانی در بتن هاي مقاومت باال بسیار کوچکتر از بتن هاي معمولی  -1
  .به کمک فوق روان کننده ها انجام می شود است و این کاهش طبیعتاً

ل توجهی از سیمان با مواد سیمانی دیگر مثل خاکستر بادي، میکرو در بتن هاي مقاومت باال، مقدار قاب -2
  .سیلیس یا سرباره ممکن است جایگزین شود و بنابراین مقدار مصرف سیمان کامال بهینه شده است

بتن هاي مقاومت باال داراي محدوده اسالمپ بسیار متفاوتی نسبت به بتن هاي معمولی هستند و بنابراین  -3
ها بسیار آسان است به این ترتیب یک طرح اختالط مناسب براي بتن هاي مقاومت باال بسیار کارکردن با آن

براي این منظور الزم است کلیه مشخصات مصالح . پیچیده تر از طرخ اختالط براي بتن هاي معمولی است
 سنگی از جمله درصد رطوبت موجود براي سنگدانه هاي مرطوب و درصد جذب آب براي سنگدانه هاي

  .خشک به خوبی مشخص باشد
که ریز . نیز تا حدودي درباره آن بحث شده این است نکته دیگري که در این جا قابل تامل است و قبالً     

عبور نماید چون بسیاري از  4از الک شماره  یعنی تماماً. ریز دانه باشد دانه ها در بتن مقاومت باال، باید دقیقاً
 مالحظه اي درشت دانه درون خود دارند، بنابراین براي چنین ماسه هایی حتماً ماسه هاي در ایران درصد قابل

باید اصالح وزنهاي الزم با دقت بسیار باال صورت گیرد و درصد درشت دانه موجود به دقت محاسبه شده از 
  .مقدار ریز دانه واقعی کسر می گردد

اگر مقدار . کوچکتر باشند 0.125mmهایی که از  یعنی دانه. مساله دیگر مقدار فیلر موجود در ماسه است     
دانه به حد کافی نباشد، به راحتی جدایی سنگدانه ها و آب انداختگی در بتن ها با توجه به مصرف فوق روان 
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زمانی که از  این نکته خصوصاً. کننده هاي قوي اتفاق می افتد و بتن حالت خمیري خود را از دست می دهد
  .ژلی کربوکسیالت اتر استفاده می شود باید مورد توجه قرار گیردفوق روان کننده هاي 

یدا کردن بهترین طرح اختالط براي بتن هاي مقاومت باال در مراجع مختلف، روش هاي متفاوتی پبراي      
 الزم به ذکر است طرح اختالط. قرار می دهیمروش پیشنهادي آیتسین را بررسی  جاذکر شده است که در این

  .ت آمده با این روش جوابهاي بسیار مطلوبی به ما می دهدهاي بدس
براي شروع به کار روي طرح اختالط بتن مقاومت باال ابتدا تعیین مقاومت فشاري مورد نیاز است که این      

البته در کنار آن توجه به امکانات و توانایی هاي موجود نیز . کار باید براساس نیازهاي سازه موجود انجام گیرد
نوع سنگدانه ها و کیفیت آنها و هچنین نوع فوق روان کننده در دسترس و بسیاري از  مثالً. ضروري است

پس از . عوامل دیگر از فاکتورهایی است که حداکثر مقاومت فشاري قابل دسترس را براي ما تعیین می کند
  :ر عمل کنیمتوجه کافی به موارد فوق و تعیین مقاومت فشاري مورد نظر باید به ترتیب زی

اري بتن مورد نظر می تعیین نسبت آب به مواد سیمانی است که این نسبت را براي مقاومت فش - گام اول      
در این نمودار محور افقی نشان دهنده نسبت آب به سیمان و محور قائم . استخراج کرد 23- 4از شکلتوان 

نکته اینکه منظور ما از مقاومت . سکال می باشدروزه استوانه اي استاندارد برحسب مگا پا 28مقاومت فشاري 
باید توجه داشت که این نمودار براي ترکیب مواد سیمانی و . فشاري هدف، مقاومت استوانه اي استاندارد است

ولی براي آنکه کار را شروع کنیم می توانیم از خط میانی این نمودار . هاي مختلف رسم شده است سیمان
ورتی که در آزمایشات اولیه جواب مناسب را نگرفتیم باید نسبت آب به مواد سیمانی کمک بگیریم آنگاه در ص

  .را کاهش می دهیم

            
  رابطه مقاومت فشاري و نسبت آب به سیمان - 23- 4شکل                                             
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گفت سخت ترین مرحله تصمیم گیري براي شاید به جرات بتوان . تعیین مقدار آب الزم است -گام دوم     
براي تعیین مقدار آب الزم، باید یک اسالمپ مشخص را هدف  .تولید یک بتن مقاومت باال همین بخش است

اسالمپ  از آنجایی که بتن هاي مقاومت باال همیشه با فوق روان کننده ها ساخته می شوند، معموالً. قرار دهیم
ساعت در 1و زمان حفظ اسالمپ حدود  cm20تا  16ف را معموال اسالمپ بین ابراین هدبن. باال خواهد داشت

نظر می گیریم، هر چند که برخی از فوق روان کننده ها با کیفیت امروزي می توانند زمان حفظ اسالمپ 
ی نکته مهم اینجاست که حداقل مقدار آب را فقط با آزمایش می توان تعیین کرد ول. بیشتري را هم داشته باشند

این جدول براساس نقطه اشباع فوق روان کننده . می تواند در این زمینه به ما کمک می کند نیز 3-4جدول 
لیتر براي  145تا  135مورد استفاده طراحی شده است که البته اگر نقطه اشباع را ندانیم می توان از مقدار آب 

  .شروع آزمایش استفاده کنیم
  

  4/1  2/1  1  8/0  6/0  )(%نقطه اشباع فوق روان کننده 
165تا  155155تا  145145تا  135135تا  125125تا  120  )   (مقدار آب 
  تعیین مقدار آب مخلوط بر اساس نقطه اشباع فوق روان کننده مصرفی - 3- 4جدول                        

  

براساس مقدار آب بدست آمده در گام دوم و نسبت آب به مواد سیمانی گام اول، مقدار سیمان  - گام سوم      
  . را بدست می آوریم) چسباننده ( یا کل مواد سیمانی 

این مقدار براساس نقطه اشباع بدست می  تعیین مقدار فوق روان کننده می باشد که طبیعتاً -گام چهارم      
درصد وزنی  5/0از مقدار ، می توان یستان اندازه گیري نقطه اشباع براي ما میسر نولی در صورتی که امک. آید

  .کل مواد سیمانی شروع کرد
 4-4تعیین مقدار درشت دانه است که براساس شکل ظاهري سنگدانه ها و از روي جدول  - گام پنجم      

مقدار درشت دانه تعیین می شود البته اگر بخواهیم بتن تولیدي را پمپ کنیم، الزم است این مقدار را کمی 
شرایط دیگري که . ژ باشد بتن بسته به ارتفاع و سختی پمپا kg/m3 300می تواند تا کاهش دهیم که این کاهش 

مصالح سنگی در دسترس ما درون  ست که کالًا می توانیم این مقدار درشت دانه را کاهش می دهیم، این
البته در نهایت انجام آزمایش هاي . در ایران با آن مواجه هستیم این شرایطی است که غالباً. منحنی نباشد

  .کارگاهی به تصمیم گیري نهایی ما در مورد مقدار درشت دانه کمک خواهد کرد
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  1150تا  1100  1100تا  1050  1050تا  1000  1000تا  kg/   950مقدار درشت دانه

  گرد        گوشه دار     متوسط و زبر   تخت و کشیده  شکل ظاهري سنگدانه ها
  اهري سنگدانه هاظتعیین مقدار درشت دانه ها بر اساس شکل  - 4-4جدول                      

  

این مقدار براي باال بردن دقت محاسبات در نظر . در نظر گرفت مقدار هواي درون بتن است - گام ششم     
ست که هر چقدر مقدار هواي ا نکته قابل بحث در اینجا این. درصد است 3تا  1بین  گرفته می شود که معموالً

مقاومت آن کاهش  ولی در عوض. درون بتن بیشتر باشد، بتن روانی و کارآیی بهتري از خود نشان می دهد
در واقع وجود هواي درون بتن بیشتر باشد، برخی از فوق روان کننده ها با وارد کردن مقدار . خواهد یافت

هواي زیادي در بتن باعث روانی بهتر می شوند که این مورد براي خواص مکانیکی بتن سخت شده مناسب 
بنابراین فوق روان کننده اي بهتر . ها استفاده نکنیمپس باید سعی کنیم از این نوع  فوق روان کننده . نمی باشد

  . است که با وارد کردن هواي کمتر به درون بتن روانی الزم را ایجاد کند
بدست آوردن ماسه است که براي این منظور باید ابتدا حجم آب و سیمان و درشت دانه و هوا  - گام هفتم     

از یک متر مکعب بتن کسر می کنیم که مقدار باقیمانده حجم و جامد فوق روان کننده را بدست می آوریم و 
  .آنگاه به کمک وزن مخصوص آن جرم ماسه را بدست می آوریم. ماسه خواهد بود

      
  نمونه سازه هاي که در آن از بتن هاي مقاومت باال استفاده شده است  3-1- 4-6

زه در بسیاري از نقاط جهان سازه هاي بسیار هم در این مورد توضیح داده شد، امرو همانطور که قبالً     
در این بخش به صورت فهرست وار به برخی از این سازه ها . مشهوري را با بتن هاي مقاومت باال می سازند

  .اشاره می کنیم
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میالدي طراحی و ساخته 1963 تا 1957در کشور پرتغال که بین سال هاي  )arrabida bridge(پل آرابیدا  -1
بوده که براي آن زمان تولید چنین بتنی بسیار مشکل بوده است در   C40بتن مصرفی در این پل بتن . شده است

  .حالی که امروزه دستیابی به چنین بتنی غالبا به راحتی امکان پذیر است
  

                                    
  تصویري از پل آرابیدا در زمان ساخت و در زمان بهره برداري - 24- 4شکل                               

  
. میالدي ساخته شده است 1989تا  1985در پاریس فرانسه که بین سالهاي ) la grand arche(ساختمان  -2

. بوده استm  130با ارتفاع حدود m370ژ آن حدود  داشته چون مسافت پمپا cm 22بتن باید اسالمپی حدود 
میکروسیلیس استفاده شده است که با این طرح  kg  30سیمان و  kg  425براي تولید هر متر مکعب این بتن 

  . بدست آمده است  Mpa66 روزه حدود 28و مقاومت  Mpa 54 روزه استوانه اي حدود  7اختالط، مقاومت 
  

     
      la grand archeساختمان  -25- 4شکل                                        

  



 

 101در  m 508 ساخته شده و در آن زمان با ارتفاع  2003مرکز تجاري تایپه در تایوان که در حدود سال  -3
براي تولید بتن این سازه عالوه بر سیمان، از سرباره و . طبقه بلندترین ساختمان جهان به حساب می آمده است

  .بوده است Mpa 70 ت و مقاومت هدفمیکروسیلیس نیز استفاده شده اس
  

                                                        
  مرکز تجاري تایپه در تایوان - 26- 4شکل                                                

   
  .ساخته شده است 1988تا  1986در فرانسه که بین سالهاي ) Ile De Re(پل  -4

بتن تولیدي  نهایتاً. میکروسیلیس استفاده شده است kg 50سیمان و حدود  kg 400بتن این سازه ازدر تولید 
 Mpa 60بوده ولی مقاومت حدود Mpa 40 داشته در حالی که مقاومت طراحی حدود  cm 15 اسالمپ حدود 

   . بدست آمده است
  

   
  

                                در فرانسه Ile De Reپل  -27-4شکل                                     



 

 m 2141طول کل این پل . ساخته شده است 1993در فرانسه که حدود سال ) normandie(پل نورماندي  -5
بوده که  cm50 بتن تولیدي بدون اسالمپ و داراي پخش شدگی حدود. می باشد m 856طول دهانه مرکزي  با

میکروسیلیس استفاده شده است مقاومت فشاري نهایی بدست آمده  kg 40سیمان و kg425 براي تولید آن از
    .بوده است Mpa 60 بوده در حالی که مقاومت طراحی  Mpa  79حدود 

  

                          
  در فرانسه    normandieپل  -28-4شکل                                          

                             
سال طراحی  120در شهر لیسبون پرتغال، این سازه براي عمر مفید ) Vasco Da Gama(پل واسکو دوگاما  -6

سیمان   kg360 مکعب آن ازm 1 داشته و براي تولید  cm 20 بتن آن در زمان تولید اسالمپ حدود . شده است
   .بوده است  Mpa 72تا 55بین خاکستر بادي استفاده شده است مقاومت هاي نهایی بدست آمده  kg 70 و 
  

   
 در شهر لیسبون پرتغال Vasco Da Gamaپل  - 29-4شکل                                     
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