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لیکا ،  دوده سیلیس ، شن ، فوق روان کننده ، عمل آوري:كلید واژه ھا 

:چكیده 

نظر بھ اینکھ یکي از روشھاي مقابلھ با نیروي زلزلھ کاھش وزن       

سازه مي باشد و با توجھ بھ اینکھ در سازه ھاي بتني وزن خود بتن قسمت 

مي ھد بنابراین مي توان با بھ عمده اي از بارھاي مرده را تشکیل 

سبک وزن تمام شده سازه و بھ تبع آن نیروي زلزلھ وارد      کاربردن بتن 

.بر سازه را کھ متناسب با آن مي باشد کاھش داد

در این پایان نامھ روي بتن سبکي موسوم بھ بتن سبک لیکا مطالعاتي       

ت گرفتھ سعي بر آن شده صورت گرفتھ است کھ در طي آن با آزمایشاتي کھ صور

است طرح اختالط بھینھ اي از سبکدانھ لیکا ،شن ، ماسھ ،ماده پزوالني دوده 

در این پایان . سیلیس و ماده افزودني فوق روان کننده بھ دست آمده است

سانتي مترتست شده و نتایج ١٥نمونھ آزمایشي مکعبي با ابعاد ٢٥٢نامھ 

وري نمونھ ھا تحت بخار با فشار عمل آ. آن باھم مقایسھ گردیده است

نتایج بدست آمده نشان دھنده آن است کھ با . اتمسفر صورت گرفتھ است

استفاده از شن بھ جاي ماسھ مي توان وزن مخصوص را کاھش و با استفاده از 

نظر بھ اینکھ استفاده از . دوده سیلیس افت مقاومت فشاري را کنترل نمود

یش مي دھد طرح اختالط بھینھ اي از از این دوده سیلیس وزن مخصوص را افزا

.ماده پوزوالني و مقدار شن بدست آمده است
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Abstract:

Considering to this fact that one of the way to resistance of earthquake force is 

reducing the weight of the structure and with knowing that the larg part of of the 

concrete structures dead loads is the concret weight only, because of this it can 

be possible to reduce whole structure weight and earthquak force that is 

depended of weight by reducing the concret weight.at this thesis some studies 

has been done on the light weight concret that named leca light weight concret. 

At this thesis exprimentes has been done and it was attempted to obtain a

optimized mix design of light weight aggregate, leca,sand,silicafume and 

admixture superplasicizer.at this thesis 252 cubical 15*15 sample were be tested 

and results were be compared.the curing of smple is made under the vapor at the 

atomospher pressure.the achieved results show that by using gravel it can be 

possible to reduce he special weight and control the compressive strength loss. 

Considering that silicafume increases weight the optimized mix design of this 

material and gravel has been obtained.
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فصل اول

تحقیقو ضرورتپیشینھ

مقدمھ-١-١

ياست کھ در کشور ما تولید ميبتن سبک لیکا، از انواع بتن سبک

رس منبسط يکھ دانھ ھاموسوم بھ لیکااین بتن با سبکدانھ ھاي.شود

سابقھ استفاده از بتن سبک در اروپا بھ .شوديمساختھ باشند يشده م

امروزه در دنیا استفاده از مصالح جدید .گردديمسال پیش بر۵٠حدود 

ينوین در ساخت و ساز امر اجتناب ناپذیريو کارا بھ ھمراه تکنیکھا

با توجھ بھ منابع عظیم رس بھ منظور تولید سبکدانھ وشوديمحسوب م

در يبھ طور صنعتيادر ایران، ھنوز بتن سبکدانھ  سازهيساز ه ا

العات انجام گرفتھ،علت عدم استقبال مطيبر مبنا. شوديکشور تولید نم

توان بھ کم بودن ياز بتن سبک را مورکاران ساخت وساز کشدست اندر

بودن دلیل عمده کم . سبکدانھ ساختھ شده نسبت داديمقاومت بتن ھا

ساختھ شده در ایران نازل بودن يسبکدانھ سازه ايمقاومت بتن ھا

بھ دلیل کم بودن .باشدين ماستفاده شده در این بتيکیفیت سبکدانھ ھا

تولید بتن سبک، مصرف سیمان يمورد نیاز  برايمقاومت سبکدانھ ھا

در نتیجھ ساخت بتن مقاومت مورد نیاز افزایش یافتھ وبھ يدستیابيبرا

کھ دھديتحقیقات نشان م.گردديميسبک با این سبکدانھ ھا غیر اقتصاد

اخت بتن سبک بھ کار رفتھ سيکھ سابق بر این برايعیطبيسبکدانھ ھا

باشد و تنھا تعداد ينميتولید بتن سبکدانھ سازه ايجوابگواند 
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مقاوم قابلیت تولید بتن سبکدانھ سازه يمصنوعياز سبکدانھ ھايمحدود

.را دارا مي باشنديا

بتن بھ عنوان مصالح برگزیده در صنعت ساختمان پرمصرف ترین ماده 

می شود و با توجھ بھ روند رو بھ رشد مصرفی بشر بعد از آب شناختھ

ساخت و ساز در کشور،صنعت بتن از صنایع مھم کشور بھ حساب می 

رویکرد بھ بتن ھای ویژه از دھھ ھفتاد میالدی رو بھ افزایش بوده .آید

و حوزه استفاده بتن ھای پر مقاومت و توانمند خصوصا در کشورھای 

بتن . ان رو بھ گسترش استپیشرفتھ با توجھ بھ نیاز ھای صنعت ساختم

سبکدانھ نو آوری جدید در فن آوری بتن محسوب نمی شود و این مصالح از 

شواھدی از ساخت این بتن از ھزاره سوم . زمانھای قدیم شناختھ شده است

قبل از میالد وجود دارد کھ در آنھا مواد آتشفشانی مثل پومیس و 

.اسکریا بکار رفتھ است

فناوری، بتن ھای سبکدانھ در مزمان با توسعھعصر صنعتی شدن و ھدر

و ھ کشورھای مختلف خصوصا در کشورھای پیشرفتھ گسترش بیشتری یافت

امروزه سازه ھای متعددی وجود دارد کھ با بتن سبکدانھ ساختھ می 

٢٠٠بھ نحوی کھ در بعضی از کشورھا مصرف سرانھ سبکدانھ بھ حدود .شود

در کشور ما عمدتا در موارد غیر سازه سبکدانھ ھا .لیتر در سال می رسد

ای ویا نیمھ سازه ای برای کاربردھای نظیر شیب بندی و بلوک ھای بتنی 

٢و مصرف سرانھ سبکدانھ در حد بسیار کم در حد بھ مصرف رسیده اند 

این در حالی است کھ کاربرد بتن سبکدانھ با .لیتر در سال می باشد

مھ خواھد آمد در کشور ما ضرورت توجھ بھ مزایاي متعدد آن کھ در ادا

.دارد

وزن خود بتن قسمت عمده اي از بار مرده ،در سازه ھاي بتني   

وارد بر سازه را تشکیل مي دھد وبنابراین امتیازات قابل توجھي در 
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مھمترین این امتیازات کاھش ابعاد . کاھش وزن آن وجود خواھد داشت

کوچک تر بھ علت کاھش وزن از مقاطع اي و امکان استفادهعناصر سازه

و بھ دلیل وزن ھمچنین در اثر کاھش ابعاد.مرده ساختمان مي باشد

،بار وارد بر قالب ھاي بتني در این نوع سازه ھا مخصوص کم بتن سبک

کاھش خواھد یافت و از مزایاي دیگر آن کاھش ابعاد پي ساختمان خواھد 

ندي بھتري نسبت بھ ھچنین بتن سبک از لحاظ انتقال حرارت،عایق ب.بود

نوار ياینکھ ایران بر روو با توجھ بھ بتن معمولي محسوب مي شود 

لزوم استفاده از بتن ھاي واقع شده است ) دیآلپا(آلپ-زلزلھ ھیمالیا

موسوم بھ بتن سبک سازه اي کھ وزن مخصوص آنھابھ میزان قابل توجھي 

بر اساس . رددکمتر از وزن مخصوص بتن معمولي مي باشد،کامال روشن مي گ

ACI 213R-87 استفاده از بتن سبک در سازه ھا بدلیل ھزینھ کلي کمتر،

، مقایسھ آن با تصادي بودن بتن سبك بھترین قضاوتاقدربارهآنھاست، 

یك سازه مي توان براي. شده از شن و ماسھ معمولي مي باشدبتن ساختھ 

مولي تھیھ ، یكي با بتن سبك و دیگري با بتن معمعین دو طرح جداگانھ

، مقایسھ بھ رح را بر آورد نمود و بین این دونمود و سپس ھزینھ ھر ط

در بسیاري از موارد علي رغم اینكھ بتن سبك گرانتر از بتن . عمل آورد

تن معمولي ساختمان ساختھ شده با آن كمتر از بتمعمولي است اما قیم

ھ تقسیم امتیازھاي اقتصادي بتن سبك را مي توان بھ دو دست. مي شود

: كرد

اصي امتیازھاي ناشي از بار مرده كمتر و امتیازھاي ناشي از خو

، مقاومت در مقابل آتش و یخ زدگي و نظیر عایق بندي حرارتي بیشتر

ھا از بتن بھ عالوه اینكھ در مورد قطعات پیش ساختھ اي كھ در آن. غیره

در قل، وزن كم تاثیر بسزایي در ھزینھ ھاي حمل و نسبك استفاده شده

. خواھد داشتفرآورده ھای بتن پیش ساختھ
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، ھاي بھ عمل آمده راجع بھ بتن سبك، طبق بررسي از دیدگاه اقتصادي

در مواردي كھ بار مرده قسمت اعظمي از كل بار را بھ خود اختصاص دھد 

و ھنگامي كھ وزن بتن بھ حداقل ممكن كاھش یابد و این كاھش اثرات 

و چسبندگي ، كششز قبیل مقاومت فشاري،خمشيص اصلي بتن امنفي روي خوا

. بتن سبك اقتصادي ترین انتخاب است، بھ فوالد نداشتھ باشد
طول دھانھ شكھ خیز كنترل كننده طرح مي باشد با افزایدر حالتي 

زبا استفاده ا.مناسبتر خواھد بودسقفھاي ساختمان برايمصرف بتن سبك

، توان در ھزینھ ھاي حمل و نقلميبتن سبك بھ علت وزن مخصوص كمتر آن

. بندي صرفھ جویي زیادي بعمل آوردپمپاژ و قالب

درصد حجم ٩٠تا ٧٠از آنجایي كھ حجم دالھاي یك سازه معموالً بین 

از دالھاي ساختھ شده هكل بتن بھ كار رفتھ در آن مي باشد لذا استفاد

. دث صرفھ جویي قابل مالحظھ اي گردبا بتن سبك مي تواند باع

گري عالوه بر داشتن كاربرد بتن سبك مثل ھر ماده ساختماني دی

این معایب بعضًا . مي باشد، از معایبي نیز برخوردار مزایاي مذكور

وه ممكن است بعال. بودن مصالح سنگي سبك وزن مي باشدناشي از گرانتر 

سبتًا بیشتري تراكم و مراقبت از بتن سبك بدقت ناختالط، بتن ریزي ،

، سیلوي ویژه اي در كارگاھھاي تولید بتن آماده. داشتھ باشنداحتیاج

سازي آن براي نگاھداري مصالح سنگي سبك وزن و وسایلي جھت پیش مرطوب

وقتي كھ مصرف مصالح سبك بھ اندازه كافي . مورد احتیاج نخواھد بود

وسیع نباشد ممكن است از نظر اقتصادي سرمایھ گذاري در زمینھ تھیھ 

كھ فقط جھت تھیھ بتن سبك بكار مي روند براي مقاطعھ يدستگاھھای

ھمچنین براي رسیدن بھ رطوبت مناسب در مصالح اشدبكاران اقتصادي ن

براي رسیدن . ختالط طوالني تري نیاز خواھد بودسنگي سبك وزن بھ زمان ا

بھ مقاومتھاي زیاد در بتن سبك ممكن است مصرف سیمان بیشتري از بتن 

ن مقاومت الزم باشد ھر چند كھ این امر بھ نوع مصالح معمولي و با ھما

روي خواص بتن ھاي سبک يمطالعھ اتحقیق حاضر در.سنگي نیز بستگي دارد

ساختھ شده با سبکدانھ موسوم بھ لیکا انجام شده است کھ کارخانھ 

تولید این سبکدانھ در سطح خاور میانھ در کشور ما وجود دارد و از 

در .خواص این نوع بتن سبک اھمیت ویژه اي دارداین حیث نیز مطالعھ 

ح داده خواھد ادامھ خواص بتن سبک بھ طور عمومي و بتن سبک لیکا توضی

از آن جملھ .این نوع بتن سبک انجام گرفتھ استيرويتحقیقات متعدد.شد

دو نوع يمصالح ساختمان دانشگاه تھران بر رويتحقیقات انیستیتو

يباشد کھ طيم٧٠٠و ٥٠٠يعناوین لیکابايتولید سبکدانھ سازه ا
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تعیین و   يسازه ايلیکايسبکدانھ ھايپژو ھش ظر فیت مقاومتاین 

بھینھ يتحقیق شده ولتھ شده با آنھا خسبک سايھابتن  يمشخصات عموم

.مقاومت و کارآیي مورد نیاز بحث نشده استيطرح اختالط بر مبنايساز

سبکدانھ لیکا و ينیز بر رويشھر سازمرکز تحقیقات وزارت مسکن و 

از .تتحقیق نموده اس.... ويصو تو يخواص آن اعم ازخواص حرارت

در دانشگاه يقدسيعليبتن سبک لیکا ، پژوھش آقايتحقیقات اخیر رو

در این پایان نامھ تاثیر درصد کھ ]٢٩[باشديم  سیستان و بلو چستان

یاف و ھمچنین نوع الیاف روی خواص الیاف بر مقاومت بتن، درصد حجمی ال

از .مکانیکی بتن ھای سبک پامیس و لیکا مورد بررسی قرار گرفتھ است

تحت عنوان اثر یفسقندیسيامین حیدريتحقیق آقا،تحقیقات اخیردیگر

سیمان با دوده کھ در آن ]٣٠[.ھا بر خواص بتن سبک لیکا استيافزودن

و ضریب يو کششيقاومت فشارسیلیس جایگزین شده است و اثر آن بر م

نتایج حاکی از آن است کھ بتن ساختھ شده .شده استيبتن بررسيارتجاع

اعی جبا سبکدانھ پامیس دارای مقاومت فشاری و مقاومت کششی و ضریب ارت

از دیگر .بیشتری نسبت بھ بتن ساختھ شده با سبکدانھ لیکا می باشد

سبك مقاومت باال و ارزیابي تھیھ بتن "پژوھش ھا ، پژوھشی تحت عنوان

بھ راھنمایي ھرمز ومحمدرضا یدالھيتوسط می باشد کھاقتصادي آن

در این پروژه تحقیقاتي ]٣١[.صورت گرفتھ استابراھیم ثنایيوفامیلي

كھ حاصل از نتایج آزمایشگاھي و تئوریك پیرامون نوع خاصي از سنگدانھ 

 بھ طرح اختالط بتن سبكي اوال: بوده کھسبك لیكا مي باشد ھدف برآن 

. یك بتن سبك سازه اي را دارا باشدكھ شرایط الزم بھ عنوان دست یافت

در این بخش طي تحقیقات آزمایشگاھي با كاربرد سبكدانھ لیكا بتني با 

كیلوگرم بر سانتیمتر مربع و وزن مخصوص ٣٣٠مقاومت فشاري تقریبي 

ین تحقیقاتي ھمچن. استه كیلوگرم برمتر مكعب بدست آمد١٧٥٠تقریبي 

خزش ، مدول گسیختگي، مدول االستیسیتھ استاتیكي وپیرامون مقاومت خمشي

در ثاني ارزیابي پیرامون مسائل . این نوع بتن صورت گرفتھ است

آیا تحقیق شودكھ هو ھدف این بودھاقتصادي این نوع بتن انجام گرفت

ن مقرون مانند تھراتولید و كاربرد این نوع بتن در حجم زیاد در شھري 

حاصل وردھاي انجام شده این نتیجھ آطي بر. بھ صرفھ خواھد بود یا نھ

حاظ ھزینھ بتن مصرفي مقرون بھ لكھ مصرف لیكابتن تنھا بھ شده است

ور و آرماتوربندي را كاھش صرفھ نیست ولي ھزینھ ھاي مربوط بھ آرمات

تالف ھزینھ ھاي ھمچنین با باال رفتن حجم بتن ریزي ، درصد اخ. مي دھد

از سایر تحقیق ھا درمورد این .كلي نسبت بھ بتن معمولي كاھش مي یابد

محافظت سازه ھا در برابر حریق بھ وسیلھ برخي ت عنوان حبتن پژوھشی ت

سعید بختیاري، فاطمھ می باشد کھ توسط اندودھاي مقاوم در برابر آتش



ذ

ن مقالھ نتایج در ای]٣٢[.انجام شده استجعفرپور، فھیمھ فیروزیار

تحقیقات در زمینھ اندودھاي مقاوم در برابر آتش كھ در آزمایشگاھھاي 

مركز تحقیقات ساختمان و مسكن بھ صورت آزمایشگاھي تولید شده اند 

اندودھاي مختلف با استفاده از نسبت ھاي متفاوت از . ارائھ شده است

كھ معدني و چسباننده گچ، و سبكدانھ ھاي لیكا، پرلیت، میكروسیلیس، پو

سرباره ساختھ شده و مشخصات فیزیكي، مكانیكي و حرارتي آنھا آزمایش و 

براي ارزیابي مقاومت نمونھ ھا در . ھ استمورد مطالعھ قرار گرفت

برابر آتش اساسا از روش ھاي آنالیز حرارتي و بررسي رفتار آنھا در 

میت حفظ ھمچنین با توجھ بھ اھ. ه استكوره ھاي آزمایشگاھي استفاده شد

خواص فیزیكي و مكانیكي مطابق حدود مشخص شده در استانداردھا، خواص 

وزن مخصوص، مقاومت فشاري و مقاومت خمشي نمونھ ھا آزمایش شده و با 

نمونھ ھاي ساختھ شده با پرلیت خواص . استانداردھا مقایسھ شده است

ر ند و با داهمناسبي از نظر حرارتي، فیزیكي و مكانیكي نشان داد

در . دھ اننظر گرفتن جمیع جھات رفتار بھتري از سایر نمونھ ھا داشتن

مورد لیكا بروز خواص حرارتي مطلوب با كاھش سریع خواص مكانیكي ھمراه 

نقطھ ضعف اصلي سرباره، وزن مخصوص باالي سرباره تولید ذوب . ه استبود

لعھ آھن اصفھان مي باشد و مانند بسیاري از پژوھش ھاي دیگر لزوم مطا

جھت تغییر فرایند تولید سرباره بھ منظور كاھش وزن مخصوص آن را نشان 

نمونھ ھاي ساختھ شده با پوكھ معدني و میكروسیلیس نسبت بھ . مي دھد

از دیگر .ه ا ندسایر نمونھ ھا خواص مطلوبي از خود نشان نداد

سعید توسطشده از لیكابررسي خواص مكانیكي بتن سبك ساختھتحقیقات

کھ در طی این پژوھش نتایج حاصل از می باشدیحسن احمدونیتزيبرو

آزمایشھای انجام شده بر روی بتن سبک در شرایط محیطی محتلف و با 

روشھای مختلف اندازه گیری مقاومت و ارزیابی مقاومت نسبی مقاومت بتن 

برای ارزیابی مقاومت بتن ]٣٣[.سبک لیکا با بتن معمولی بررسی شده است

شھای چکش اشمیت و التراسونیک کھ از جملھ روشھای غیر مخرب بوده از رو

بررسي جذب آب بتن می دھند ازدیگر تحقیقات و مقاومت غیر مستقیم

ھرمز ومحسن تدین، پرویز قدوسيتوسط سبكدانھ حاوي لیكاي ایران

در این تحقیق برای ایجاد امکان بکارگیری بتن ]٣٤[.می باشدفامیلي

، ایران در مناطق ساحلی جنوب کشورازه ای حاوی لیکایھای سبکدانھ س

از جملھ این . فتھ استرمورد بررسی قرار گپارامترھای دوام بتن ھا 

پارامترھا، جذب آب اولیھ و نھایي و ھمچنین جذب آب موئینھ می 

، بتن تمام سبکدانھ و ھمچنین بتن بتن ھای نیمھ سبکدانھ سازه ای.باشد

سیمان کم حاوی دوده سیلیسی و بدون آن مورد معمولی با نسبت آب بھ 

بتن ھای نیمھ سبکدانھ با نسبت ھای آب بھ . ھ اندگرفت   آزمایش قرار
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نشانگر آن نتایج نشان .ه اندسیمان متفاوت نیز مورد مطالعھ و اقع شد

بتن دکھ بتن ھای تمام سبکدانھ و نیمھ سبکدانھ می توانند ھماننبوده

ھمچنین امکان مصرف بتن ھای سبکدانھ . شوندھای معمولی مشابھ تلقی

از دیگر پژوش .ضمنا دیده شد.حاوی لیکا در مناطق ساحلی وجود دارد

بررسي و ارزیابي خواص فیزیكي و مكانیكي بتن تحقیقی تحت عنوان ،ھا

طیبھ پرھیزكار، توسط با استفاده از میكروسیلیس) لیكابتن(دانھ سبك 

در این پژوھش ضمن بیان ]٣٥[.باشدمیپرویز قدوسيوامیر مازیار

، خالصھ ای از نتایج اختھ شده از سنگدانھ ھای سبکمشخصات بتن ھای س

تحقیقاتی کھ بھ منظور ساخت بتن سبک با استفاده از خاک رس منبسط شده 

جھت کاربرد ھای ساز ه ای و بھبود مشخصات فیزیکی و ) دانھ ھای لیکا( 

ھ گردیده است نتایج تحقیقات انجام مکانیکی انجام پذیرفتھ است ارائ

شده نشان می دھد کھ ساخت بتن با مقاومت فشاری در حد بتن ساز ھای با 

ھمچنین .استفاده از لیکای تولید شده در کشور امکان پذیر است

استفاده از میکرو سیلیس بعنوان یک ماده افزودنی معدنی بھ سیمان سبب 

از .تن سبک حاوی لیکا می شودبھبود میزان جذب آب و حتی جمع شدگی ب

رابطھ مقاومت با وزن بتن سبك بررسی ینھ تحقیقات دیگر در این زم

می باشد کھ در ضمن این پروژه علیرضا خالوتوسطساختھ شده از لیكا

اوزان متفاوتی از بتن سبک لیکا ساختھ شده است و ارتباط بین مقاومت 

در تحقیق حاضر]٣٦[.استفشاری محوری و وزن مخصوص بتن نتیجھ گیری شده

ضمن بررسی اثر شن و دوده سیلیس بر مقاومت و وزن مخصوص بتن لیکا،

نسبت بھینھ اي از شن و دوده سیلیس و نسبت آب بھ سیمان براي کسب 

مقاومت بیشینھ بتن سبک لیکا بامالحظھ اقتصاد و قیمت تمام شده بتن از 

. یک طرف و وزن بتن از طرفي دیگربدست آمده است

دومفصل 

و روشھاي عمل آوريدر مورد بتنيکلیات
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مقدمھ-١-٢

تھ امروزه بتن وفوالد مصرف زیادي در كارھاي ساختماني دارند و بس

ھاي بتني و فوالدي طراحي و سازه،بھ نوع ساختمان و بھره برداري

ت بھ سازه ھاي فوالدي نسبل زیرسازه ھاي بتني بھ دالی.مي شوندساختھ

: یت دارندحارج

. ي بتن از فوالد بھتر و بیشتر استشكل پذیر)١

. یھ بتن در اكثر نقاط یافت مي شودمصالح اول)٢

سازه ھاي بتني در برابر آتش سوزي مقاومت خوبي دارند و حتي )٣

رف مدت مذكور حتي بزرگترین درظبدیھي است ( ساعت دوام مي آورند ٢۴تا

در حالیكھ سازه ھاي فوالدي زمان ) سوزي ھا را مي توان مھار كرد آتش 

. بسیار كوتاھي در برابر آتش سوزي مقاومت مي كنند

بتن داراي مقاومت فشاري خوب و قابل : مقاومت فشاري قابل قبول )۴

. در برابر كشش مي باشدكافيمقاومتعدمقبول بوده و تنھا ضعف آن 

بتنيد ساختارامو-٢-٢

:بارتند ازمواد ساختاري بتن ع

. حجم بتن را تشكیل مي دھددر صد از١۵الي ٧حدود : سیمان ) ١

. درصد از حجم بتن را تشكیل مي دھد٢١الي ١۴: آب ) ٢

درصد از حجم بتن را تشكیل مي ٧۵الي ۶٠حدود : دانھ ھاي سنگي )٣

. دھد

:ھوا)۴

درصد ٣تا ٠.۵اي موجود بیندر بتن بدون ھوا میزان حجم ھو) الف 

. است

. درصد است٨الي ۴حجم موجود بین در بتن ھوادار میزان ھواي) ب 



س

مواد شیمیایي ھستند كھ بھ میزان جزئي و بھ صورت : مواد مضاف)۵

ب مورد نظر درصدي از وزن سیمان بھ مخلوط اضافھ مي شوند تا خواص مطلو

. را در بتن ایجاد كنند

:ده استدو قسمت تشكیل شبتن عمدتًا از 

بتن از مصالح سنگي تشكیل درصد حجم٧۵تا ۶٠حدود : مصالح سنگي)١

. مي شود

حجم بتن با خمیر سیمان پر مي درصد ۴٠تا ٢۵حدود : خمیر سیمان)٢

.شود

نوع سیمان-١-٢-٢

مثال . میزان ازدیاد مقاومت بتن بستگي بھ نوع سیمان مصرفي دارد

ت انجام فعل و انفعال شیمیائي سریعتر مقاومت سیمان زودگیر بعل

. بتدا ایجاد مي كنداباالتري در 

مقاومت سیمان-١-١-٢-٢

اختھ شده با انواع مختلف بغیر از تغییرات در مقاومت بتن ھاي س

، تفاوتھایي نیز در مقاومت بتن ھاي ساختھ شده بر اساس سیمانھا

راین تفاوت بھ خاط. قاومت خود سیمانھا ایجاد مي گرددتغییرات م

تفاوت خود سیمان از یك كارخانھ بھ كارخانھ دیگر و نیز تغییر در 

نوعا در بررسي . ارخانھ در زمانھاي مختلف مي باشدكیفیت سیمان یك ك

ولي م، انحراف معیار مقاومت سیمان پرتلند معروزه سیمانھا٢٨مقاومت 

ك كارخانھ حدود وبراي فراورده سیمان یN/mm2۵در كارخانجات مختلف 

N/mm2١٧[.برآورد مي شود٣[
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مان یمقدار س-٢-١-٢-٢

يلگرد داخلی، حفاظت ممناسب، دوامیينان از حصول کار آیجھت اطم

د کمتر از یمان اغلب نبای، مقدار سيوستگیدر مقابل زنگ زدن و پ

مان سبب یش مقدار سیافزا. گرم بر متر مکعب بتن متراکم باشدلویک٣٠٠

زان ی، اما نھ بھ ھمان مشوديميسبک سازه ايمقاومت بتن ھاشیافزا

مان یدر صد مقدار س١٠ادیازديدر بتن با مصالح معمول. يبتن معمول

ش ی، افزادر بتن سبک. برديدر صد باال م١۵اغلب مقاومت را حدود 

١۴[.کمتر محدود شوديا حتیدر صد ١٠تا۵متناظر مقاومت ممکن است بھ 

[

، )لو گرم بر متر مکعب یک٣١٠٠حدود (مان یسيمخصوص باالبھ علت وزن 

يش وزن مخصوص بتن میمان سبب افزایاد مقدار سیاست کھ ازديھیبد

ن تر از مصالح یمان سخت شده سنگیر سیاست کھ خمين معنین بدیا. گردد

.باشديسبک م

زادآآب -٢-٢-٢

:كل آب در یك مخلوط بتن شامل

اندن سطح آنھا بھ حالت نھ ھاي سنگي براي رسآبي است كھ توسط دا–١

.ستاالزماشباع خشك،

سیمان و روان كردن ونسیاتاآب آزاد كھ بھ منظور انجام ھیدر–٢

. بتن بكار مي رود

در عمل دانھ ھاي سنگي اغلب بھ صورت مرطوب بوده و شامل آب جذب 

خلوط بنابراین آبي كھ بھ م. مي باشند  شده و آب آزاد روي سطح خود 

از آنجا كھ كارائي بتن . اضافھ مي شود كمتر از آب آزاد الزم مي باشد

، بنابراین آزاد موجود در مخلوط بستگي دارددر حد باالئي بھ میزان آب
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اگر یك میزان آب در مخلوط استفاده شود بعلت جذب متفاوت دانھ ھاي 

مت بتن بطور مشابھ مقاو. ارائیھاي متفاوتي نتیجھ خواھد شدسنگي خشك ك

در ارتباط با میزان نسبت آب آزاد بھ سیمان مي باشد و نباید بھ 

نسبت آب بھ . میزان آب جذب شده توسط دانھ ھاي سنگي بستگي داشتھ باشد

در ھمھ جا بھ نسبت وزن آب آزاد بھ پروژهسیمان ذكر شده در این 

سیمان در مخلوط اطالق مي شود و این در صورتي است كھ دانھ ھاي سنگي 

.در حالت اشباع با سطح خشك در نظر گرفتھ شوند

نوع و دانھ بندي مصالح سنگي-٣-٢-٢

نوع مصالح سنگي بر روي مقاومت فشاري بتن ساختھ شده با آن تاثیر 

) معموال گرد با سطح صاف(در شرایط یكسان دانھ ھاي درشت نشكستھ . دارد

. جاد مي كنندھاي درشت شكستھ ایبا مقاومت كمتر نسبت بھ دانھ يبتن

تغییرات مقاومت بتن حین تولید-٣-٢

عوامل اصلي موثر بر مقاومت و كارائي بتن مورد بحث و بررسي قرار 

در صورت تغییر این عوامل حین كار خواص بتن نیز الزاما تغییر . گرفت

كل تغییرات در مقاومت اندازه گیري شده حین یك كار معموال . مي كند

:ي باشدداراي سھ منشا زیر م

تغییرات در كیفیت مصالح مصرفي–١

تغییرات در نسبت ھاي مواد مخلوط–٢

تغییرات در نمونھ گیري و آزمایش بتن–٣

در حین كار تغییرات اجتناب ناپذیري در مشخصات مصالح بوجود مي 

ست عوض شود یا دانھ بندي و شكل اآید، مثال كیفیت سیمان تحویلي ممكن

در این حاالت الزم است میزان . ن است تغییر یابدنھ ھاي سنگي ممكدا
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ھمچنین . ت نگھداشتن سطح كارایي تغییر كندنسبت آب بھ سیمان جھت ثاب

در نسبت مصالح نیز ایجاد مي ییرروشن شده است كھ در ھر مخلوط بتن تغ

شین امر ارتباط با  نوع سیستم پیمانھ كردن  و طرز عمل ماشود كھ این

اثر تغییرات در ایتا تغییراتي در مقاومت بتن در نھ. ھاي فوق دارد

مي گردد ، ساختن ، عمل آوردن و آزمایش بتن ایجادمراحل نمونھ گیري

. در این موارد استفاده شودBS 1881اگر چھ سعي مي شود از استاندارد 

متاسفانھ اطالعات كمي در مورد نحوه تاثیر ھر یك از این سھ گروه عامل 

رات مقاومت بتن در دست است لیكن در خصوص بزرگي ییبطور مجزا روي تغ

]١۴[.مالحظھ اي بدست آمده استاین تغییرات اطالعات قابل 

تاثیر درجھ حرارت بر مقاومت بتن-۴-٢

مشاھده شده كھ افزایشي در درجھ حرارت عمل آوردن باعث تسریع 

اینكھ و بنابراین بدون.مي گرددسیوناتاھیدریا واكنشھاي شیمیایي 

اثرات نامساعدي بر مقاومت بعدي داشتھ باشد بر مقاومت اولیھ اثر 

گو اینكھ ممكن است یك درجھ حرارت زیادتر طي درجا . مفید خواھد داشت

ولي امكان دارد ث مقاومت اولیھ خیلي بیشتري گرددریختن  و گیرش باع

توجیھ این. بھ بعد اثر بگذاردروز ٧بطور نامطلوبي بر مقاومت از 

مي رسد ھیدراسیون سریع اولیھ تشكیل      ر ظموضوع آن است كھ بن

محصوالتي با ساختمان فیزیكي ضعیف تر و احتماال تخلخل بیشتر بدھد  

. ي از منافذ پر نشده باقي مي ماندبطوریكھ ھمیشھ نسبت زیاد

مقاومت بعدي بتن درجھ حرارت اولیھ زیادبریكتوجیھ اثرات نامساعد

كھ پیشنھاد نموده اند روند سریع ) م١٩٧٠(HelmuthوVerbeckتوسط 

مي ھیدراسیون اولیھ در دماھاي زیاد باعث كند شدن ھیدراسیون بعدي

محصوالت ھیدراسیون اولیھ در دماھاي زیاد باعث كند شدن وگردد
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ور غیر ھیدراسیون بعدي مي گردد و محصوالت ھیدراسیون در داخل خمیر بط

دلیل آنھا این بود كھ با روند . سط داده شد، بیكنواخت پخش مي شوند

ودر از پسریع ھیدراسیون اولیھ زمان كافي جھت نفوذ محصوالت ھیدراسیون 

مانند ( ذرات سیمان و بصورت یكنواخت رسوب نمودن در فضاي بین ذرات 

وجود نخواھد داشت و در نتیجھ  غلظت زیادي ) حالت درجات حرارتي كمتر 

در حوالي ذراتي كھ ھیدراتھ مي شوند بوجود مي از محصوالت ھیدراسیون 

آید و باعث كند شدن ھیدراسیون بعدي مي گردد و باالخره بر مقاومت 

بعالوه توزیع غیر یكنواخت محصوالت .دراز مدت اثر نامطلوب خواھد داشت

ھیدراسیون نیز بھ خودي خود بنحو نامطلوبي بر مقاومت اثر خواھد 

در بین ذرات كمتر از حالت توزیع گذاشت زیرا نسبت ژل بھ فضا 

، نقاط موضعي ضعیف تر درجھ ھیدراسیون یكسان خواھد دادیكنواخت و با

.وردن كل مقاومت خمیر مي گردندآباعث پایین

آزمایشھاي انجام شده بر روي دو سري از نمونھ ھاي استوانھ اي كھ 

١٨و ٢٠ساعت اول پس از ریختن در قالب در رطوبت و در دماھاي ٢۴در 

ھنگام آزمایش عمل ١٨درجھ سانتي گراد نگھداري شده وسپس در دماي 

روزه مقاومت نمونھ ھاي سري ٢٨آورده شدند نشان دادند كھ در عمر 

رصد بیشتر از ده د) درجھ سانتي گراد ٢٠نگھداري شده در ( اولي 

]١٧[.نمونھ ھاي دیگر است

مت را یزي بر مقاوآزمایشھاي كارگاھي تاثیر دماي بتن رزبرخي ا

درجھ ۵بطور نمونھ براي یك افزایش . مورد تایید قرار  داده اند

سانتي گراد در دماي بتن در ھنگام ریختن در قالب مقاومت آن 

.كاھش یافتمگا پاسگال ١.٩بمیزان

نحوه مخلوط كردن-۵-٢
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مقاومت فشاري بتن مستقیما تحت تاثیر نوع مخلوط كن بتن قرار 

بعضي از انواع مخلوط كن ھا براي كار كردن با راندمان البتھ . ندارد

مناسب نیاز بھ درجھ كارایي باالتري دارند و این مسالھ ممكن است اثر 

شده مثالآب بھ مستقیمي روي نسبت مواد مختلف بتن جھت نسبت خواستھ

بھر حال مخلوط كردن با دست معموال مقاومت ضعیف . سیمان داشتھ باشد

.وط كردن ماشیني براي یك نسبت مصالح بھ بتن مي دھدتري نسبت بھ مخل

آب انداختن-۶-٢

، اینگونھ تجلي مي كند كھ ظاھري آب انداختن بتن از نظر یك پدیده

، یك الیھ نازك آب آغشتھ بھ سیمان س از بتن ریزي و پرداخت سطحي بتنپ

. ، روي سطح بتن ظاھر مي شود 

ل خاصیت موئینگي بھ قسمت ھاي زیرین بتن بھ دلیقسمتھاياین آب از 

نیز با خود شستھ و سطحي باال آمده و در مسیر خود احتماًال سیمان را

، از آبي كھ تھاي باالي بتن ، مقدار آب موجودلذا قسم. ھمراه مي كند

، در قسمت ھاي و بھ عكس. در نظر گرفتھ شده بیشتر خواھد شددر طراحي 

شخصات نامطلوب بھ كھ داراي مپایین بتن مقدار آب كمتر خواھد گردید

: شرح زیر مي شود

مت مطلوب و مورد نظر نخواھد سخت شدن نامرغوب بوده و بھ مقاو) ١

. رسید

بھ مرور ) سخت شدن (، پس از سفت شدن انداختھآبالیھ رویي بتن) ٢

پودر شده و بھ صورت گرد و ،ز آناستفاده ھاي ترافیكي ازمان و با

پودر « این جھت سطح رویي ناصاف شده و پدیده  خاك در مي آید و بھ

چنین بتني اوًال بدنما شده و ثانیًا نقطھ . مي افتد   اتفاق » شدگي 

مھمترین دلیل آب . ایط یخ زدگي و ھوازدگي خواھد بودضعفي براي شر
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بنابراین كارایي و اسالمپ كم در .، اسالمپ بیش از حد استانداختن بتن

دالیل . را نیز كاھش مي دھدمال آب انداختن كنار مزایاي دیگر احت

، حد و نیز نامناسب بودن دانھ بنديدیگري از جملھ ویبره بیش از 

.دھندمياحتمال آب انداختن بتن را افزایش 

جدا شدن دانھ ھا -٧-٢

بھ . ازه اتفاق مي افتدجدا شدن از پدیده ھایي است كھ در بتن ت

وط نشست كرده و بھ سمت پایین حركت این ترتیب كھ دانھ ھاي درشت مخل

، بنابراین بتن ریزتر بھ سمت باال منتقل مي شوندمي كنند و دانھ ھاي 

و توزیع دانھ بندي بھ ھم مي حالت یكنواختي خود را از دست داده 

. خورد

جدا شدن دانھ ھا در بتن تازه یك پدیده نامطلوب محسوب مي شود و 

لي كھ باید سعي كنند تا از عوامناظرین و مھندسین كارگاه ھمواره 

بتني كھ دانھ ھاي آن . منجر بھ بروز این حالت شود، جلوگیري نمایند

ف شده و بھ حد مطلوب نخواھد جدا شده از نظر مقاومت فشاري و خمشي ضعی

. رسید

مھمترین دلیل جدا شدن دانھ ھا در بتن تازه اسالمپ باال و بیش از 

ر جابجا كردن بتن دیبره بیش از حد،ل دیگري از قبیل ودالی.حد است

است ، ریختن بتن از ارتفاع نیز ممكن قالب بوسیلھ بیل و یا ویبراتور

. بھ جدا شدن دانھ ھا منجر شود

تراكم بتن تازه-٨-٢

، كم كردن اصطكاك بین یعني بھ حركت در آوردن ذرات بتنتراكم بتن

كھ براي تراكم یزمي مكان،آنھا و خارج كردن حباب ھاي ھوا از بین بتن
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ردن بتن و خارج ھدف از متراكم ك. بتن بھ كار مي رود، ارتعاش است

آنست كھ بتن توپرتري بدست آید تا در نتیجھ آن بتن كردن حبابھاي ھوا،

حیطي از خود از مقاومت بھتري برخوردار شده و در مقابل عوامل مخرب م

یش سطح بین بتن و با افزا،از طرفي تراكم بتن. دوام بھتري نشان دھد

چسبندگي بھتري بین آنھا فراھم كرده و نیز سبب مي شود كھ پس میلگرد،

دون خلل و فرج براي بتن حاصل از باز كردن قالبھا سطح ظاھري صاف و ب

طبیعي است كھ . بھ بتن استقدیمي ترین روش براي ویبره ضربھ زدن.شود

واند تاحدودي این نحوه ویبره براي كارھاي كوچك و كم اھمیت مي ت

ویبره اي كھ در بتن ریزي استفاده مي شود عبارتندانواع. مناسب باشد

الزم است جھت .بره لرزاننده قالب و ویبره زمینيویویبره دستي،: از 

، ھمیشھ از ویبره فوالدمتراكم كردن بتن و چسبندگي بھتر آن بھ 

در ساخت مان كمتري استفاده شود  تا امكان استفاده از نسبت آب بھ سی

. بتن فراھم شود

زمان آزمایش و شرایط نگھداري-٩-٢

و نسبت ھاي داده شده با مصالح   بتن ساختھ شدهافزایش مقاومت

لیكن در اكثر .مي یابدھشرایط مناسب و مطلوب ماھھا ادامتحت

افزایش مقاومت بتن ساختھ . روزه مشخص مي گردد٢٨استانداردھا مقاومت 

ختلف سیمان بستگي بھ درجھ حرارت و رطوبت در مدت عمل شده با انواع م

درجھ حرارت باال سبب تسریع فعل و انفعال شیمیایي سیمان . آوردن دارد

بمنظور دست .افزایش سریعتر  مقاومت مي گرددباعثدر نتیجھوو آب

ید از تبخیر آب بتن یابي بھ مقاومت باالتر در زمان طوالني مي با

نمونھ ھا معموال در آب انجام آزمایش مقاومت بتن،براي. جلوگیري نمود
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