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 میکرو سیلیس –مقاومت فشاری  -ذوب و انجماد -بتن خود متراکم -کلید واژه ها: بتن بازيافتی

 چکیده:

های قديمی بتنی تخريب و جمعیت و مشکل فضا در شهرهای بزرگ برای ساخت و ساز الزم است ساختمانامروزه با توجه به پیشرفت 

، لذا راهکار مناسب جهت استفاده دوباره از اين مصالح در عرصه های مختلف راه و های بلند جديد احداث شوندبجای آن ساختمان

 ساختمان حیاتی می باشد.

نه تنها خیال مجريان پروژه های بزرگ را از عدم کارائی  و يا ضعف اجرائی کارگران آسوده می سازد  استفاده از بتن خود تراکم خیراا

 ها می گردد.بلکه موجب صرفه جوئی های چشمیگیری در مدت زمان اجرا و به تبع آن در هزينه

باز   بتن خرده از لذا . داخته شده استخود متراکم پر بتن ساخت در سنگدانه عنوان به بتن خرده شده نقش بررسی تحقیق به در اين

طبیعی برای ساختن بتن خود متراکم استفاده شده است. مصالح سنگی  ماسهيافتی بعنوان مصالح سنگی درشت دانه و ريز دانه و 

ده است. درشت و ريز  دانه ها از بتن های خرده شده در آزمايشگاه که از مصالح سنگی منطقه اردبیل درست شده بودند استفاده ش

دو سری مخلوط های بتنی می باشد. میلیمتر و مصالح سنگی ريز دانه از نوع ماسه طبیعی و بازيافتی  20حداکثر اندازه درشت دانه 

که در سری اول مصالح بتنی باز يافتی دانه درشت با ماسه طبیعی و در سری دوم مصالح بتنی باز يافتی دانه درشت با ماسه بازيافتی 

نمونه های مربوطه  از نمونه های سری   6متفاوت میکرو سیلیس و نسبت آب به سیمان متفاوت انجام شده است. کل  با درصد های

II  , I روز بصورت غوطه ور عمل آوری  14گرم شدگی در حوضچه آب معمولی بمدت  -قبل از انجام آزمايش سیکل های يخ زدگی

آئین نامه  Bنمونه از سری های مربوط جدا گرديده و  مطابق با دستورالعمل  3روز نصف نمونه ها از هر کدام  14گرديد. بعد از 

ASTM C666-92 گرم انجام گرفته است.   -تحت سیکل يخ زدگی 

گرم شدگی و نسبت به بتن نگهداری شده در  -با افزايش درصد میکرو سیلیس به بتن خصوصیات دوام بتن در شرايط يخ زدگی

هبود می يابد. جايگزينی ماسه بازيافتی به جای ماسه معمولی باعث کاهش مقاومت فشاری در شرايط يخ محیط آب و هوايی معمولی ب

گرم شدگی و بتن نگهداری شده در محیط آب و هوايی می شود. افزايش نسبت آب به سیمان باعث کاهش مقاومت فشاری  -زدگی

 گرم شدگی می باشد. -ثیر در شرايط بدون يخ زدگیگرم شدگی بیشتر از تا -می شود که اين تاثیر در شرايط يخ زدگی

 سر فصل مطالب

 شماره صفحه         
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 فصل اول

 و بیشینه تحقیق: مقدمه

 بتن با سنگدانه بازیافتی  -الف

های امروزه با توجه به پیشرفت جمعیت و مشکل فضا در شهرهای بزرگ برای ساخت و ساز الزم است ساختمان

 چند کشور اروپايی که زمین وهای بلند جديد احداث شوند. در کشور ژاپن و قديمی بتنی تخريب و بجای آن ساختمان

زيستی که از تخريب ساختمانها ای دارد و همچنین برای جلوگیری از مسائل محیطفضای الزم برای ايجاد بنا ارزش ويژه

شود و کاربرد مصالح آن در بنای جديد تحقیقات وسیعی در ساخت بتن با سنگدانه بازيافتی )خورد کردن بتن ناشی می

 10ديد( در حال انجام است. بعنوان مثال در کشور هلند هر سال حدود قديم و استفاده از آن بعنوان سنگدانه در بتن ج

شود. حجم بتن مورد نیاز در ساخت ساختمانهاست، تولید می های بتنی کهمیلیون تن مصالح ناشی از تخريب ساختمان

شدگی و خزش و های جديد استفاده شوند. در حال حاضر تحقیقات روی میزان جمعقرار است نیمی از اين مصالح در بتن

 پذير سازد. تر آن را امکانها ادامه دارد تا در قرن بیست و يکم کاربرد وسیعدوام اين بتن

 بازیافت و اهمیت آن - 
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با توجه به اينکه بتن های قديمی با گذشت زمان فرسوده و يا تخريب میگررد ند،لرذا راهکرار مناسرب جهرت اسرتفاده 

ختلف راه و ساختمان حیاتی می باشد،طی تحقیق در جهت واکنش مصرالح دانره دوباره از اين مصالح در عرصه های م

ای بتن کهن پس از تخريب پرداخته ايم،که قابل استفاده بودن اين مصالح را در قسرمت هرای مختلرف راهسرازی ،برا 

ر دادن عنايت به حفظ ترکیب شیمیايی به اثبات می رساند.در بخشی ديگر از اين تحقیق به تحرت شررايط خرار قررا

مصالح ترکیبی نمونه مربوطه از مصالح بتن بازيافتی پرداختره شرده اسرت،که طری آزمايشراتی،ارزش نمونره سرنجیده 

 گرديده ،که حاوی اطالعات مثبت جهت استفاده می باشد

 بازيافت اولويت اول در مديريت ضايعات  -

 داشت.درصد کاهش حجم خواهیم  90تا  80اگر ضايعات به خوبی بازيافت شوند، 

 فوايد بازيافت عبارتند از :

 (حفظ منابع و انرژی1

 (حفظ آلودگی محیط2

 (کاهش حجم مواد دفعی3

(صرفه اقتصادی : هم از نظر اينکه در سیستم دفعی خود با فروش محصوالت روشی درآمدزا ايجاد کرده ايم و هم بره 4

لید مواد مشابه خود ،که از منابع و مواد خام دلیل اينکه ممکن است مسیر تولید مواد بازيافتی نسبت به پروسه تو

 تأمین می شود کوتاهتر و ارزانتر میباشد،بازيافت ضايعات مقرون به صرفه میباشد.

طرح بازيافت در مديريت ضايعات بايد براساس تجزيه و تحلیل هزينه و فايده صورت گیرد. در اين تجزيه و تحلیل 

 موارد زير می بايستی در نظر گرفته شود:

 تعیین کاربرد ماده بازيافتی و بازار نیاز آن      -

 پايه گذاری فرم و استاندارد قابل قبول جهت مواد بازيافتی که بتواند جانشین همان ماده از نوع اصلی شود. -

 تعیین فرآيندهای مورد نیاز جهت رسیدن به فرم بازيافتی ماده مورد نظر -

 تهیه ماده استخراجی در حالت طبیعی و تولید مصالحهزينه معمول بکار رفته جهت تدارك و  -

 هزينه های خردسازی ضايعات ساختمانی و حمل آن به جايگاه موقت -

 هزينه پروسه های بازيافتی اين مواد جهت تولید محصوالتی که قابل قبول بازار باشد. -

 به محل دفع نهايی هزينه انتقال و دفع ضايعات باقیمانده غیر قابل بازيافت از محل جداسازی -

بنابراين در ابتدا باتوجه به صرفه اقتصادی، بازيافت هر ماده ای را در نظر می گیريم و سپس با توجره بره سرتاالت 

 زير نسبت به استراتژی آن اقدام می نمايیم:
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 چه ضوابطی جهت انتخاب ضايعات مد نظر است؟      -

 ی الزم است و چگونه بايد صورت گیرد؟چه آزمايشاتی جهت تعیین کیفیت محصوالت بازيافت -

 حد آستانه مورد قبول بازيافت مواد چه میزان است؟      -

 مصالح بازیافتی بتن -

اصوال در بازيافت بايد مصالحی را انتخاب نمود که قابلیت بازيافت آن از نظر اقتصادی و محیط زيست مشکل ساز 

ی سازمان های بین المللی بوده است از اين رو بايد مصالح مورد نباشد در دهه های اخیر مصالح سبز يکی از دغدغه ها

 استفاده در جهت اين انديشه ها قرار گیرد

عنوان مصالح ب  بتن خرده خوار لذا . باشد می بتن ساخت در سنگدانه عنوان به بتن خرده نقش بررسی تحقیق اين

 بتن از دوباره استفاده زمینه درباره تحقیقات شده است. طبیعی و بازيافتی از خرده بتن استفاده ماسهسنگی دانه درشت و 

 از [1]. گردد می باز دوم جهانی جنگ پايان به جديد، بتن برای هايی ه سنگدان عنوان به ساختمانی، مصالح و شده تخريب

 شده بازيافت صنعت وارد اروپا و آمريکا در آرمه بتن های ساختمان و شاهراهها از تخريب حاصل بتن پیش، سال 20 حدود

 تشکیل بتن را ساختمانی های زباله کل درصد 67 آمريکا در دارد ساختمانی های زباله میان در را حجم بیشترين بتن .است

 در بتن میلیون تن 11 حدود . شود می تخريب بتن تن میلیون 50 حدود ساالنه اروپا اقتصادی جامعه در.  [2]دهد می

 عین در .شود می ساختمانی حمل های ه نخال انباشت محلهای به ساالنه آمريکا در تنب تن میلیون 60 حدود و انگلستان

 Vazqnezسال  . در [3]داد قرار مجدد استفاده مورد را بتن تن میلیون 12 تا 10 حدود توان می آمريکا در سال هر در حال،

 اثر مطالعه اين در . پرداختند شده سخت تازه بتن خوار روی بازيافتی، سنگدانه  ، در رطوبت اثر مطالعه به همکارش و1996

 2002 سال در Katz  [4] .  شد مشخص شده سخت تازه بتن دوام و مکانیکی خوار روی بازيافتیسنگدانه  رطوبت جذب

 روزه 28مقاومت    با يی ها بتن او . پرداخت شده سخت تازه بتن از بازيافتی سنگدانه با شده ساخته بتن خصوصیات بررسی به

Mpa 28 28 و 1 های سن در را;  بررسی به 2002 سال در همکاران وAjdukiewiez .[5] نمود بازيافت و شکست روزه 3

 بتن با باال مقاومت با بازيافتی بتن مکانیکی خوار تحقیق اين در . پرداختند باال مقاومت های بتن روی بازيافتی سنگدانه اثر

 با سال 7 تا 2 عمر با هايی بتن از آزمايش سری يک طی و است گرفته قرار همقايس مورد طبیعی سنگدانه از شده ساخته

 1997 سال در غفاری حاجی [6]. بودند شده خرد مجدد استفاده از قبل ماه 3 حداقل که گرديد استفاده باال و متوسط مقاومت
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 از تحقیق اين در [7] . پرداخت دانه تدرش عنوان به بتن خرده با شده ساخته بتن خوار بررسی و بازيافتی بتن . مطالعه به

 . شد استفاده بتن مجدد ساخت در ريزدانه و دانه درشت عنوان به خردشده بتن

 دانه ريز بجای طبیعی ماسه جايگزينی با بازيافتی بتن و بازيافتی بتن عنوان به بتن خرده از استفاده با بتن های مخلوط

 و االستیسیته مدول کششی، فشاری، های نمونه و شده ساخته ( مبنا بتن) طبیعی سنگدانه و ( 2mm-0)  محدوده بازيافتی در

 .گرديد آزمايش شدگی جمع

بسیاری از تحقیقات انجام شده در بتن های باز يافتی به خوار مکانیکی آن پرداخته است و تحقیقات کمتری در 

بعلت اينکه اثر ذوب و انجماد يکی از خطرات اصلی .  [10-8]رابط با ذوب و انجماد بتن های بازيافتی انجام گرديده است

در فصل زمستان برای مصالح بتنی می باشد. با توجه به اينکه مصالح بتن بازيافتی خود متراکم نیاز به آب زيادی دارد لذا 

اين تحقیقات اثر ذوب و انجماد تاثیر به سزايی خواهد داشت. لذا انجام تحقیقات در اين مورد ضروری به نظر می رسد. در 

میکرو سیلیس و نسبت آب به سیمان های متفاوت مورد بررسی قرار بتن بازيافتی خود متراکم با درصد های متفاوت 

  گرفته است. 

 

 

مزايای استفاده از بتن بازيافتی -1شکل  

  

 

 بتن خود متراکم: -ب
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درون بتن و حصول پايايی ، بتن به روشهای در سازه های بتنی برای رسیدن به مقاومت مورد نیاز و کاهش تخلخل و هوای 

مختلف لرزانده می شود. با توسعه روز افزون کارهای بتنی و کمبود نسبی کارگران ماهر و سهل انگاريهای آنان در کارگاهها 

و يا به دلیل مزاحمت های جسمی و روحی و يرا هزينره کرار، لرزانردن بطرور کامرل و صرحیح انجرام نگرفتره و در نهايرت 

ات مکانیکی مطلوب بتن حاصل نمی گردد. لذا ساخت بتنی بدون نیاز به لرزاندن همواره راه حلی برای ايرن معضرل مشخص

به نظر می رسید و از اين رو ساختن چنین بتنی رويايی برای تکنولوژيست های بتن بوده است که بتوانند با استفاده از مواد 

لح طرح اختالط، به اين مهم دست يابند و بتن را از لرزانردن رهرا سرازند. افزودنی شیمیايی مختلف و تغییر در مقادير مصا

ابداع بتن خود تراکم نتیجه اين تالش ها بوده است. البته افزايش روانی بتن از طريق مصرف مواد افزودنی روان کننده و يرا 

د معین افزايش يابد جردا شردگی در فوق روان کننده امکان پذير بوده است ولی چنانچه از اين طريق روانی بتن بیش از ح

بتن اتفاق افتاده  و به کیفیت بتن صدمه می زند. با ابداع فوق روان کننده های نسل جديد که حاصرل ترالش پژوهشرگران 

ژاپنی بوده است امروزه می توان ضمن بدست آوردن روانی زياد از ايجاد جدا شدگی نیز جلوگیری نمرود. مری تروان گفرت 

از بتن خود تراکم نه تنها خیال مجريان پروژه های بزرگ را از عردم کرارائی  و يرا ضرعف اجرائری کرارگران امروزه استفاده 

 .]29[ها می گرددآسوده می سازد بلکه موجب صرفه جوئی های چشمیگیری در مدت زمان اجرا و به تبع آن در هزينه

 

 تاریخچه بتن خود تراکم

اين نوع برتن در  1988و در سال  در ژاپن پیشنهاد گرديد H.Okamuraتوسط  1986بتن خود تراکم در سال 

مقاله ای در مورد اين نوع  ]15و14[ئه داداارگاه ساخته شد و نتايج قابل قبولی را از نظر خوار فیزيکی و مکانیکی بتن ارک

بررسی مصرالح عتبر که به . اولین کارگاه آموزشی م]16[تشر گرديدمن 1989سال و همکارانش در  K.Ozawaبتن توسط 

در کشور ژاپرن برگرزار گرديرد و  Kochiدر دانشگاه تکنولوژی  1998در بتن خود تراکم اختصار داشت در اوت  استفاده

 .]18و17[ائه شدا توسعه بتن خود تراکم در دنیا ارمقاالت متعددی در ارتباط ب

توسعه طرح اختالط بتن ريزی در زير آب با قیق و حهمزمان با گسترش بتن خود تراکم در ژاپن، در ساير نقاط جهان نیز ت

 افزودنی جديد آغاز شد. داستفاده از موا

 1996چند کشور اروپايی عالقمند به شناخت اهمیت پتانسیل گسترش اين بتن شردند. ايرن کشرورهای اروپرايی در سرال 

کت بزرگی را پايه گذاری کردند. نام تراکم برای کاربردهای عملی در اروپا مشارخود پروژه ای با هدف توسعه بتن برای آغاز 

اين پروژه، تولید منطقی و محیط کار بهتر با استفاده از بتن خود تراکم بود. در اروپا شايد برای اولین بار بتن خود تراکم در 

 مورد استفاده قرار گرفت. 1990کارهای عمرانی برای شبکه های حمل و نقل در سوئد در اواسط دهه 



 9 

، مشخصات و دستورالعمل هايی برای برتن خرود 1سیون ساخت تخصصی سیستم های بتنی و شیمیايیفدرا 2002در سال 

تراکم منتشر کرد که در آن زمان، اطالعات صنعتی برای تولید کننردگان و اسرتفاده کننردگان را فرراهم نمرود. از آن پرس 

ی ساخت، تولید و طراحی اروپا هنوز به طور شد، ولی استانداردها راطالعات تکنیکی بیشتری در مورد بتن خود تراکم منتش

خار به بتن خود تراکم نپرداخته و برای کاربردهای کارگاهی، اين مسرلله محردوديت هرايی بررای پرذيرش گسرترده ترر 

 .]19[بخصور از طرف خريدار ايجاد می نمود

فدراسیون تولید مرواد ، 3ن آمادهسیمان، سازمان بت ن، انجم2پنج سازمان اروپايی )سازمان بتن پیش ساخته 1994در سال 

همگی برای ترويج سیستم ها و مصالح پیشررفته  بتن و فدراسیون ساخت تخصصی سیستم های بتنی و شیمیايی( 4فمضا

و استفاده از بتن خود تراکم گرد هم آمدند. اين سازمان برای بازديد از بهترين کارهای اخیر و تولیرد يرک  به منظور ساخت

گرروه طراحری اروپرا را تشرکیل دادنرد. ايرن مردرك کره م جنبه های بتن خود تراکم را در بر گیررد ،مدرك جديد که تما

دستورالعمل های اروپا برای بتن خود تراکم نام دارد، به خصور در مورد فقدان مبراحثی چرون مشخصرات، اسرتانداردها و 

 .]19[روش های آزمايش مورد قبول اروپا، خدمت بزرگی نموده است

در فرانسره،  (AFGC)در سروئد،  (Brite Eu Ram)در اروپرا،  (EFNARC)ستورالعمل هرايی نیرز ماننرد در ضمن د

(1801 BRL  04/73و  TC در هلند و )(NCS) در ايران نیز استفاده از برتن  .]25و20[در نروژ برای آن تهیه شده است

برای مثال می توان از مصرف بتن خود ترراکم  .تخود تراکم از چند سال قبل آغاز شده و از مزايای آن بهره گرفته شده اس

  حداث رسالت در تهران نام برد.در تونل جديد اال

می کند. روانری، مقاومرت در برابرر تسهیل بتن خود تراکم زمان ساخت را کمتر و جريان بتن در اطراف آرماتورهای انبوه را 

ت يکنواخت بتن، از ويژگیهای بتن خود ترراکم هسرتند فرات در بتن و مقاومحتی، مینیمم جداشدگی، درجه باالی يکنواخ

 که دوام باالی سازه را تضمین می کند. 

ر از قالرب و ، خارج کردن سرريعتاومت اولیه باالبتن خود تراکم اغلب با نسبت آب به سیمان پايین به منظور دستیابی به مق

 ده سريعتر از المانها و ساختمان ها تولید می شود.استفا

شرايط محیطی را در محل سايت  و اطراف آن بهبود می بخشرد  و در کارگراه هرای قطعرات پریش  ،ه مورد نیازحذف ويبر

 کاهش صدای ناشی از ويبره را به همراه دارد. ،ساخته بتنی

 

                                                 
1 The European Federation of Specialist Construction Chemicals and Concrete Systems. 
2  The European Precast Concrete Organization 
3 The European Ready - mix Concrete Organization 
4 The European Federation of Concrete Admixture Associations 
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 نمونه های اجرائی بتن خود تراکم

هائی از آنهرا در سراسرر دنیرا اشراره مری سازه های مختلفی با استفاده از بتن خود تراکم در دنیا اجرا شده اند که به نمونه 

 ين پروژه ها بدون استفاده از بتن خود تراکم امکان اجرا نداشته اند:اشود. قابل ذکر است که اجرای بعضی از 

 ژاپن )طوالنی ترين و بلندترين پل دنیا(  Kobeو  Awagi – Shimaدر  Akashi – Kaikoپل معلق  -1

 :]21[در ژاپن Osakaکت گاز شر LNGديواره های مخازن عظیم   -2

 :]23[انگلستان –واقع در لندن  Midsummer Placeبازار بزرگ    -3

 :]25[فرانسه Nanterreآپارتمان مسکونی در   -4

 :]24[در کانادا Calgaryدر شهر  Bunkers Hillپروژه  -5

از  از بره پمپراژ مناسرب،و نیرراکم و فشرده یل میلگرد گذاری متتجاری بوده که به دل –ه های اداری يکی از بزرگترين پروژ

 يه استفاده شده است.انی باال در دو فونداسیون تیپ راداکم با طرح اختالط ويژه جهت حصول روتر خود بتن

 :]23[ژاپن  Kobeه تونل غوطه ور در پروژ  -6

 نامیده شود.که بنام سازه ساندويجی  اين پروژه از بتن خود تراکم به شکل ديگری استفاده گرديدر د

در اين نوع سازه ها بتن خود تراکم در پوسته های فوالدی پر می گردد. قابل ذکر است که اجرای پروژه فوق بدون اسرتفاده 

 از بتن خود تراکم مقدور نبوده است.

 :]25[ژاپن –شهر يوکوهاما  Minato Mirai 21در  Landmarkبرج   -7

 طبقه. 70وت( ارتفاع و ف970متر ) 8/295بلندترين برج در ژاپن با 

 :در ايران SCCای مختصر به چند پروژه اجرايی با اشاره

ای که بتن خود تراکم دارد، در برخی از پروژه های مهم کشور از اين نوع برتن در چند سال اخیر با توجه به مزايای گسترده

 :]11[موداستفاده شده است. از جمله اين پروژه ها می توان به پروژه های ذيل اشاره ن

 توسعه حرم حضرت معصومه )س( یپروژه -1

 تونل بزرگراه رسالت یپروژه -2

 

 تعریف بتن خود تراکم

 تعاريف گوناگونی از بتن خود تراکم توسط محققان مختلف ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود:
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ی شده و بدون نیاز به هر نوع لرزاندنی به : بتن خود تراکم بتنی است که تحت وزن خود جار]P.Bartos ]20تعريف  -الف

 طور کامل قالب ها را پر کرده )حتی با وجود میلگردهای متراکم( و حالت همگن بودن خود را حفظ نمايد.

 : بتن خود تراکم تازه بايد خوار زير را داشته باشد :K.Azawaتعريف  -ب

 ای قالبها تحت وزن خود.توانائی پرکنندگی: جاری شدن بتن خود تراکم در تمام فضاه -

 ت وزن خود.حتوانائی عبور: امکان عبور از فواصل تنگ میلگردها و قالب ها ت -

در برابر جدا شدگی: بتن خود تراکم ضمن دارا بودن خوار )الف( و )ب( بايد شکل و ترکیب يکنواخرت خرود را  تمقاوم -

 در جريان حمل و بتن ريزی حفظ نمايد.

K.Azawa21[ ( را برای سیستم ساخت منطقی بتن خود تراکم ارائه می دهد1شکل ) : مدل پیشنهادی[:  

 

 

 

 

 

 سیستم ساخت منطقی بتن خود تراکم

 

 بتن خود تراکم

 عدم نیاز به لرزاندن                مقاومت در مقابل جداشدگی 

 محدودیت کم در اجرا محدودیت کم در طراحی

سیستم ساخت منطقی  نوع جدید سازه

 طراحی

 ترکیب منطقی بتن و فوالد
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 H.Okamura ]27 [ راکمی اين نوع بتن را به مشخصات مصالح  و نسبت اختالط وابسرته مری دانرد و در تخاصیت خود

آب به سیمان و برا افرزودن  و با کاهش نسبت شتن مقدار سنگدانه های درشتبا ثابت نگه دا 1986ود در سال خقیقات حت

 توانست به خاصیت خود تراکمی بتن دست يابد. کنندهمقداری فوق روان 

 

 معرفی بتن خود متراکم

 اين بتن قرادر اسرت تحرت نداردر بتنی است که نیاز به ويبره برای قرار گرفتن در محل مورد نظ (SCC)بتن خود متراکم 

، حتی در وضعیتی که آرمراتور بنردی انبروه  و يابد و قالب را به طور کامل پر نمايد و به تراکم کامل برسد وزن خود جريان

 .]19[متراکم باشد

 بتن سخت شده چگال، يکنواخت و دارای ويژگیهای مهندسی و دوام مشابه با بتن مرسوم ويبره ای می باشد.

اخت و ساز بسیار استفاده می شود. ويژگیهای متمايز بتن خود ترراکم از چنرین بتنری، بتن با شکل پذيری باال امروزه در س

ويسکوزيته باالتر و بنابراين پايداری بیشتر در برابر جداشدگی و آب انداختگی است. اين ويژگیها با يک فلسفه جديد طررح 

ترر  ب با مقدار بیشتری خمیر و انتخراب دقیرقاختالط بدست می آيد که اخیراً با بکارگیری مواد افزودنی پیشرفته در ترکی

و منحنی دانه بندی صورت می گیرد. مقدار خمیر بیشتر بدون هیچگونه تاثیر منفی برر افرزايش تررك هرای  نوع سنگدانه 

حرارتی، بوسیله جانشین کردن بخشهايی از سیمان با پرکننده های مختلف، قابل دستیابی است. اين بتن عرالوه برر روانری 

و برای سهولت و اطمینران از پرر کرردن و اجررای  چسبندگی کافی برای جلوگیری از آب انداختگی و جدا شدگی دارد باال،

 مناسب سازه های با فضای محدود و اعضای سازه ای با آرماتور بندی متراکم بکار می رود.

ه با بتن در جا دارد کره برخری از بتن خود تراکم بطور کلی مزايای بسیاری در صنعت بتن پیش تنیده پیش ساخته  و ساز

 آنها به قرار زيرند:

 سر و صدای کمتر در محل کارخانه و کارگاه -1

 حذف مشکالت ناشی از ويبره -2

 کارگر کمتر -3

 ساخت سريعتر -4

 بهبود کیفیت و دوام -5

 مقاومت باال -6
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ژاپن به اروپرا و سراير نقراط  ( مطرح گرديد و به تدريج از1986توسط اوکامورا ) ايده بتن خود تراکم برای اولین بار در ژاپن

سراسر دنیا مراکز تحقیقاتی مختلفی در مورد چنین بتنی به شردت در حرال پرژوهش و  رجهان توسعه پیدا کرد بطوريکه د

  تحقیق می باشند.

شده در ايران نیز اين بتن چندی است که مورد توجه قرار گرفته و تحقیقاتی بر روی آن البته در دامنه بسیار محدود انجام 

راحتی قابلیت تراکم خرود را از دسرت مری دهرد ،  به است . اين بتن به اجزا اختالط بسیار حساس بوده و با تغییرات کمی

بنابراين اولین گام برای انجام هر نوع تحقیق بر روی بتن خود متراکم، دستیابی به طرح اختالط مناسب با توجه به مصرالح 

 موجود می باشد.

 

 کممشخصات بتن خود ترا

 : ]11[امروزه برای بتن خود تراکم مشخصات کلی زير را پیشنهاد می کنند

 (Workability)کارائی -

 از نظر کارائی يک بتن خود تراکم مناسب دارای خوار زير خواهد بود:

 میلی متر و بدون جدا شدگی. 600در حالت معمولی دارای جريان اسالمپی بیش از  -

 رت نیاز(.وه )در صدقیق 90حفظ روانی به مدت حداقل  -

 در سطح افقی آزاد ) در صورت نیاز( %3در شیب  توانائی مقاومت  -

 دقیقه )در صورت نیاز(. 90متر و به مدت حداقل  100قابلیت پمپ شدن در لوله ها بطول حداقل  -

 (Mechanical Characteristics)مشخصات مکانیکی -

 اکم منظور می گردد:از نظر مقاومت فشاری دو محدوده زير برای بتن خود تر

 کیلوگرم بر سانتی متر مربع.250-600روزه حدود  28مقاومت فشاری  -

 12-15کیلوگرم بر سانتی متر مربع در  50-200مقاومت فشار اولیه برای بتن های مصرفی در خانه سازی حدود  -

 درجه سانتیگراد. 20ساعت اولیه  و در دمای 

 (Durability)دوام-

 زير قابل ذکر است:راکم سخت شده نکات از نظر دوام بتن خود ت

 مقاومت در مقابل خوردگی، تهاجم سولفات ها، کلريدها و ديگر عوامل شیمیائی. -

 ذوب مطابق استانداردها. و مقاومت در مقابل انجماد -
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 کاهش خطر ترك های حرارتی در مقايسه با بتن معمولی لرزانده شده. -

 

 علل توسعه روز افزون بتن خود تراکم

ی چشمگیر بتن خود تراکم موجب گسترش سريع آن در دنیا شده است که بطور اجمال می توان بره مرواردی از مزايا

 آنها اشاره نمود:

 در دنیا و نیاز به بتن های با خوار ويژه توسعه سازه های بتنی -

 کمبود کارگران ماهر بتن ريزی بويژه کارگران ويبره زن -

 ولت بتن ريزیسه وافزايش سرعت اجرای سازه های بتنی  -

 امکان بهبود کیفیت مکانیکی بتن -

انتخاب مقاطع کوچک با میلگردهای فشرده )آزادی عمل بیشرتر  وامکان اجرای سازه های بتنی ظريف و سنگین  -

 در طراحی(

 توسعه صنايع پیش ساخته بتنی -

 صرفه جوئی اقتصادی با توجه به کاهش نیروی انسانی الزم و زمان ساخت -

 نی ويژه مانند بتن ريزی در زير آباجرای سازه های بت -

 توجه به سطوح تمام شده زيبا و مرغوب سازه های بتنی -

 کاهش سر و صدا و آلودگی صوتی محیط کار بويژه در صنايع پیش ساخت بتنی -

 کاربردهای ویژه بتن خود تراکم  

 از آنها اشاره می شود: نمونه هايیبتن خود تراکم مزايای ويژه ای در اجرای موارد خاصی از سازه های بتنی دارد که به 

 دارند نیاز هنری که به ظرافت خاصی با میلگرد گذاری فشرده –سازه های بتنی معماری  -

پل های با دهانه های بزرگ که به دلیل طوالنی بودن خط انتقال بتن اجرای آن ها با بتن معمولی امکان پذير نمری  -

 ب قطور تر شدن اندازه پايه ها و نا زيبايی سازه می گردد.باشد و درضمن استفاده از بتن معمولی موج

تونل های شهری و آبی که در آنها مسافت طوالنی انتقال بتن معمولی و حفظ کیفیت و تراکم آن از مشرکالت مهرم  -

 اجرايی است.

 ساختمان های بلند و برج ها -

 ستون ها و ديوارهای بلند با میلگردهای متراکم -

 ريزی شده با پمپ ستون های بتن -
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 بتن ريزی بلوك های بتنی -

 بتن ريزی کف ها و سطوح افقی -

 بتن ريزی در سازه های زير آبی -

 ن خود تراکم در ايرانزمینه گسترش بت-

هرای مختلرف توسرعه های بتنری در پرروژهد سازهردلیل وفور منابع طبیعی برای تولید سیمان و بتن، کارب در ايران به

ت. متاسفانه کمبود کارگر فنی و يا عدم وجود آنها در اغلب نقاط کشور موجب افت فراوان کیفیت برتن زيادی يافته اس

هرا های ملی و خسارات انسانی جبران ناپذيری در سوانح طبیعی می گردد و در بررسی اين سازهو به هدررفتن سرمايه

بره جرای برتن معمرولی تفاده از بتن خود تراکم عدم تراکم کافی و يا تراکم ناقص بتن بوضوح مشاهده می شود لذا اس

 برای حل اين مشکل منطقی بنظر می رسد. امکان تهیه مواد افزودنی معدنی و شیمیايی نیز موجب تسهیل می گردد.

 

 د تراکمروشهای آزمایش ویژگیهای بتن تازه خو

سراير بتنهرا اسرت کره ور که اشاره شده است بتن خرود ترراکم دارای قابیلرت هرای متمرايزی نسربت بره همانط

پارامترهای موثردر هر يک از اين قابلیت ها به صورت مستقل از يکديگر می باشند لذا برای سنجش ويژگی های خار 

دارد که هر کدام می توانند تنها تراثیر  دهای آزمايشی متعددی وجوم و بررسی رفتار شناسی آن دستگاهبتن خود تراک

یط حرهای آزمايشی، مدلسازی شررايط سرخت اجررا در ماز ساخت اين دستگاههدف يک يا چند عامل را نشان دهند 

 کارپذيری و پايداری های مختلف بتن ريزی می باشد و با استتناد بر نتايج بدست آمده از اين آزمايشها می توان میزان

جداول زيرر ايسه کرد.بتن را سنجید. همچنین می توان پايداری بتن های مختلف در پايان آزمايش ها را با يکديگر مق

 محدوده استاندارد نتايج آزمايشها را نشان می دهند:

 

 انواع روش های آزمايش برای تعیین خوار بتن خودتراکم  -1 جدول

 مشخصات روش آزمايش

 قابلیت پرکنندگی جريان اسالمپ

 قابلیت پرکنندگی سانتیمتر 50زمان جريان اسالمپ 

 قابلیت عبور شکل Jحلقه

 قابلیت پرکنندگی لشک  Vقیف 
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 مقاومت در برابر جداشدگی دقیقه 5شکل  Vافزايش زمان قیف

 قابلیت عبور شکل  Lقالب 

 

 معیار پذيرش بتن خودتراکم  -2 جدول

 محدوده نتايج روش آزمايش

 حداکثر حداقل

 800 650 جريان اسالمپ)میلیمتر(

 5 2 سانتیمتر)ثانیه( 50زمان جريان اسالمپ 

 12 6 )ثانیه( شکل  Vقیف 

 3 0 دقیقه )ثانیه( 5شکل   Vافزايش زمان قیف 

 0.8 1 (H2/H1شکل)نسبت Lقالب  

 

 

 ]19[سانتیمتر 50آزمایش جریان اسالمپ و زمان جریان اسالمپ تا  -

اين آزمايش يکی از آزمايش های رايج برای سنجش خصوصیات بتن خودتراکم است و به منظور تعیرین توانرايی 

هیچ قیدی بجز اصطحکاك صفحه جريان تعريف نشده است. اين روش برای اولین برار  ،بتن تحت اثر وزن خودتغییر شکل 

روش آزمايش برر مبنرای  .در ژاپن برای استفاده در برآورد کارايی بتن های اجرا شونده در زير آب مورد استفاده قرار گرفت

 ای قابلیت جريان و پر کنندگی بتن است.آزمايش تعیین اسالمپ می باشد و قطر دايره بتن معیاری بر
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 آزمايش اسالمپ -2شکل  

 ]19[شکل Jآزمایش حلقه  -

در قالرب مری باشرد. از ايرن  داين آزمايش به نوعی شبیه سازی عبور بتن از موانع بخصور آرماتورهای متراکم موجو

خود متاثر از دو پارامتر اساسی تنش تسلیم و لزجت خمیری آزمايش می توان برای تعیین ويژگی قابلیت عبور بتن تازه که 

 گرردشرکل نیرز مرورد اسرتفاده قرر ار می Vمی باشد استفاده نمود. اين آزمرايش همرراه برا آزمايشرهای اريمیرت و قیرف 

 

 Jحلقه   -3شکل
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 Vقیف   -4شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jحلقه  - 5شکل

 

 شکل  Lآزمایش جعبه  -

 ک طررررررح ژاپنررررری بررررررای برررررتن هرررررای زيرررررر آب توسرررررط ايرررررن آزمرررررايش برررررر اسررررراس يررررر

Petersson اين آزمايش بیانگر قابلیت پرکنندگی و قابلیت عبور بتن خرودتراکم مری باشرد. ]33[توسعه يافته است .

همچنین می توان وجود يا عدم وجود جداشدگی بتن را به صورت چشرمی مشراهده نمرود. ايرن آزمرايش بره منظرور 

ازه و پديده جريان بتن ت بررسررری قابلیرررت 

حضور میلگردها طراحی  انسرررداد ناشررری از 

 شده است.
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An Investigation of the Self-compaction Concrete (S.C.C) Using Recycled 

Concrete Against Freezing 

 

Abstract 

 

Today, with regard to population growth and lack of space in large cities for 

construction it is required old concrete buildings to be replaced by new buildings. Hence, 

reuse of the resulting concrete from demolished building is an appropriate way and 

essential in different aspects of construction. 

Recently, the use of SCC has not only alleviated the fear of inspectors of the large 

construction projects due to lack of concrete workability or workers performance but also 

has led to considerable savings in time of construction and costs as a result. 

In this research, the use of recycled concrete as aggregate in SCC is investigated. For this 

purpose, recycled concrete as coarse and fine aggregates with natural sand were used to 

make SCC. Recycled concrete was made from local aggregates (Ardebil Province). 

Maximum recycled gravel size was 20 mm. Two mix series were prepared. In first series, 

recycled coarse aggregate with natural sand and in second series, recycled coarse and fine 

aggregate have been used with different percentages of microsilica and w/c ratios. 

All 6 specimens from each series I and II were cured in water tank for two weeks 

before subjecting to freeze and thaw test. After 14 days of curing, half of specimen ( 3 

samples) from each series were subjected to F&T cycles according to procedure B of 

ASTM C666-92. 

It was concluded that the durability characteristics of recycled SCC in F&T condition 

improved as compared to control concretes (concretes placed in natural weather condition). 

Replacing of recycled concrete with natural sand led to lower compressive strength of 

samples both in F&T and natural conditions. An increase in w/c ratios reduces the 

compressive strength of concrete in which its effect in F&T condition is higher than the 

one in natural condition. 

Key words: Recycled concrete, Self-compaction concrete, Freeze and Thaw, 

Compression  strength, microsilica. 

 


