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  بسمه تعالي 
  

  پيشگفتار 
هـا در   به كارگيري مناسـب و مسـتمر آن   امروزه نقش و اهميت ضوابط، معيارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشي از

دامنه علوم و فنون در جهان  ها را ضروري و اجتناب ناپذير ساخته است. نظر به وسعت پيشرفت جوامع، تهيه و كاربرد آن
  تخصصي واگذار شده است. -امروز، تهيه ضوابط، معيارها و استانداردها در هر زمينه به مجامع فني 

با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرايط اقليمي و محدوديت منابع آب در ايران، تهيه استاندارد در بخش آب 
بوده و از اين رو طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور براي نيل بـه ايـن   اي برخوردار  و آبفا از اهميت ويژه

هـاي   تخصصي با عنوان كميته –هاي اصلي صنعت آب و آبفا اقدام به تشكيل مجامع علمي  هدف، با مشخص كردن رسته
  تخصصي نموده كه نظارت بر تهيه اين استانداردها را به عهده دارند. 

  گردد: آب با در نظر داشتن موارد زير تهيه و تدوين مي تصنعاستانداردهاي 
 نظران شاغل در بخش عمومي و خصوصي  ها و تجارب كارشناسان و صاحب استفاده از تخصص 

 خذ معتبر و استانداردهاي بينĤالمللي  استفاده از منابع و م 

 ي، واحـدهاي مطالعـه، طراحـي و    ها، نهادها، واحدهاي صنعت هاي اجرايي، سازمان گيري از تجارب دستگاه بهره
 ساخت 

 ها  برداري و ارزشيابي طرح ايجاد هماهنگي در مراحل تهيه، اجرا، بهره 

 ها و اتالف منابع مالي و غيرمالي كشور  كاري پرهيز از دوباره  
 كننده استاندارد  توجه به اصول و موازين مورد عمل سازمان ملي استاندارد و ساير موسسات معتبر تهيه 

تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور به منظور تسـهيل در امـر اسـتفاده از اسـتانداردها، تـدوين و يـا       طرح 
ترجمه نشريات و كتب تخصصي مرتبط با استانداردها را نيز در دستور كار خود داشته و نشريه حاضر در راستاي نيـل بـه   

 اين هدف تهيه شده است.

ها به نوعي در ارتباط با تهيـه اسـتانداردهاي صـنعت آب و     ظراني كه فعاليت آنآگاهي از نظرات كارشناسان و صاحبن
 باشد، موجب امتنان خواهد بود. آبفا مي
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  211  بتن پاشيده اليافي -8-1-3

  212  بتن سبك -8-1-4

  219  آكنده بتن با سنگدانه پيش -8-1-5



 

ذ 

  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
  220  خودتراكم بتن -8-1-6

  222  بتن بدون جمع شدگي -8-1-7

  222  طرح اختالط بتن -8-2

  223  روش ملي طرح مخلوط بتن -8-2-1

  238  پرس-هاي بتني با روش ويبره هاي بتن بدون اسالمپ جهت ساخت لوله طرح مخلوط -8-2-2

  249  هاي دانسيته تراكمي جهت ساخت تاسيسات بتني شبكه فاضالب مخلوططرح  -8-2-3

  254  نكاتي در خصوص طرح اختالط انواع بتن -8-2-4

  265    يزهكش و آبياري يها وكانال فاضالب تاسيسات بتن اجرايي فني مشخصات -نهمفصل 

  267  مشخصات فني، اجرايي انواع بتن -9-1

  267  ساخت بتن -9-1-1

  272  انتقال بتن -9-1-2

  275  ريزي سازي قبل از بتن ها و آماده كنترل -9-1-3

  277  ريزي بتن -9-1-4

  278  تراكم -9-1-5

  280  پرداخت سطح بتن -9-1-6

  283  آوري عمل -9-1-7

  284  ريزي در شرايط ويژه بتن -9-1-8

  289  برداري بندي، سطوح تمام شده و قالب بندي، قالب داربست -9-2

  289  تعاريف -9-2-1

  290  عملكردهاي قالب -9-2-2

  290  ها و مشخصات نقشه -9-2-3

  290  ها رواداري -9-2-4

  293  مصالح مصرفي در قالب -9-2-5

  293  لبضوابط طراحي قا -9-2-6

  298  ميلگردگذاري -9-3

  298  كليات -9-3-1



 

ر 

  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
  299  بريدن ميلگردها -9-3-2

  299  كردن ميلگردها خم -9-3-3

  299  جاگذاري و بستن آرماتورها -9-3-4

  303  جزييات آرماتوربندي -9-3-5

  304  انواع درزها -9-4

  304  درزهاي اجرايي -9-4-1

  305  درز حركتي -9-4-2

  306  ها رواداري -9-5

 و آبيـاري  هـاي  كانـال  و فاضالب تاسيسات بتن و مصرفي حمصال كيفي كنترل استاندارد هاي آزمايش -دهمفصل 
  307   ... و زهكشي

  309  كليات -10-1

  309  بررسي كيفيت سيمان -10-2

  311  بررسي كيفيت سنگدانه -10-3

  313  بررسي كيفيت آب مصرفي -10-4

  313  لگردهاي مصرفيبررسي كيفيت مي -10-5

  314  كنترل كيفي بتن تازه و سخت شده -10-6

  314  برداري از بتن تازه اصول نمونه -10-6-1

  316  كنترل كيفي بتن تازه -10-6-2

  320  مقاومت و رده مقاومتي -10-6-3

  323  برداري بهره و ساخت كنترل يها ليست چك -1پيوست 
  337  منابع و مراجع

 
 



 

ز 

  ها جدولفهرست 
  صفحه  عنوان
  12  يبتن يها لوله يايمزا و ها محدوديت -1-1 جدول

  15  رويارويي خاص شرايط براي الزامات -2-1 جدول

  44  تتعميرا براي بتن برداشتن هاي روش عمومي بندي دسته -1- 2جدول

  54  ها آن با مرتبط علل و بتن خوردگي ترك -2-2 جدول

  55  ها آن با مرتبط علل و بتن سطحي هاي خرابي -3-2 جدول

  55  ها آن با مرتبط علل و بتن متفرقه هاي خرابي -4-2 جدول

  97  متفاوت هاي PH در آغازخوردگي براي الزم كلريد مقادير -1-3 جدول

 تحـت  را فاضـالب  ستميس و فاضالب مواد در يخوردگ و دروژنيه ديسولف ديتول كه ييفاكتورها خالصه -2-3 جدول
  112  دهند مي قرار تاثير

  115  ها آن تايخصوص و لوسيوباسيت گونه پنج -3-3 جدول

  127  يطراح مرحله در يخوردگ و هيدروژن ديسولف ديتول نمودن حداقل منظور به مختلف يها روش خالصه - 1- 4 جدول

  128  ديسولف كنترل يها روش خالصه -2-4 جدول

  141  نازك بتني مقاطع براي شده توصيه احتياطي تدابير و خاك در ها سولفات بندي رده -1-5 جدول

  142  ذاتي هاي ترك بندي طبقه -2-5 جدول

  145  بندان يخ برابر در مقاوم هاي بتن در هوا حباب درصد كل مقدار -3-5 جدول

  146  زدا يخ شيميايي مواد معرض در هاي بتن الزامات -4-5 جدول

  151  پرتلند هاي سيمان الزامي شيميايي مشخصات - 1-6 جدول

  152  پرتلند هاي سيمان الزامي فيزيكي مشخصات - 2-6 جدول

  152  پرتلند هاي سيمان الزامي مكانيكي مشخصات - 3-6 جدول

  154  3433 استاندارد اساس بر بتن در مصرفي طبيعي پوزوالن مشخصات - 4-6 جدول

  ASTM C1240  154 اساس بر بتن در مصرفي سيليس دوده الزامي شيميايي و فيزيكي مشخصات - 5-6 جدول

  162  بتن در مصرفي ريز يها سنگدانه بندي دانه الزامي ضوابط -6-6 جدول

  162  بتن در مصرفي درشت هاي سنگدانه بندي دانه الزامي ضوابط - 7-6 جدول

  168  بتن درشت يها سنگدانه در آور زيان مواد مجاز ريمقاد حداكثر - 8-6 جدول

  169  بتن زير يها سنگدانه در آور زيان مواد مجاز ريمقاد حداكثر - 9-6 جدول

  169  بتن در مصرفي درشت هاي سنگدانه در سوزني و پولكي هاي دانه جازم ميزان حداكثر -10-6 جدول



 

س 

  ها جدولفهرست 
  صفحه  عنوان
  170  بتن در مصرفي هاي سنگدانه الزامي مشخصات از برخي -11-6 جدول

  174  سنگدانه دپوكردن هاي روش انواع -5-6 شكل

  179  بتن در مصرفي آب در آور زيان مواد مقدار حداكثر -12-6 جدول

  181  بتن افزودني مواد الزامي هاي آزمايش -13-6 دولج

  187  فوالدي ميلگردهاي مكانيكي بندي رده -1-7 جدول

  189  ميلگردها انواع خارجي و زمينه اسمي، يقطرها الزامات و ضوابط -2-7 جدول

  190  )درصد حسب بر( كشش آزمايش در فوالدي ميلگردهاي نسبي طول ازدياد مجاز حداقل -3-7 جدول

  190  فوالدي ميلگردهاي خمش آزمايش در ميلگردها اسمي قطر به خمش قطر نسبت  خمش زاويه -4-7 دولج

  192  فوالدها انواع مجاز معادل كربن حداكثر -5-7 جدول

  194  الياف متداول مشخصات - 6-7 جدول

  202  رطوبتي عايق محصوالت -7-7 جدول

  208  )خشك و تر( پاشيده بتن براي مناسب بندي دانه محدوده -1-8 جدول

  219  آكنده پيش سنگدانه با هاي بتن براي درشت هاي سنگدانه بندي دانه محدوده -1-8 جدول

  220  آكنده پيش سنگدانه با هاي بتن براي ريز هاي دانهسنگ بندي دانه محدوده -2-8 جدول

  225  اسالمپ مقدار اساس بر تازه بتن يروان بندي طبقه -3-8 جدول

  227  بتن مشخصه مقاومت و كارگاه بندي رتبه اساس بر اريمع انحراف -4-8 جدول

  227  تيفيك كنترل و نظارت بتن، ديتول تيوضع اساس بر ها كارگاه بندي رتبه -5-8 جدول

  228  اريمع انحراف مورد در اطالعات گونه هر وجود عدم صورت در بتن مخلوط طرح تيامن هيحاش - 6-8 جدول

  230  رانيا يلم ياستانداردها طبق رانيا يديتول يها سيمان استاندارد مالت روزه 28 يفشار مقاومت حداقل - 7- 8 جدول

 مـوارد  همراه به آن با متناظر يهاتوان و بتن يها سنگدانه مخلوط بندي دانه مطلوب ينواح بندي تقسيم -8-8 جدول
  231  يشنهاديپ كاربرد

 انـدازه  حـداكثر  با بتن سنگدانه مخلوط مطلوب يها منحني يبرا مختلف يها الك از گذشته يدرصدها -9-8 جدول
  231  متر ميلي 5/37

 انـدازه  حداكثر با بتن سنگدانه مخلوط مطلوب يها منحني يبرا مختلف يها الك از گذشته يدرصدها -10-8 جدول
  233  متر ميلي 25

  



 

ش 

  ها جدولفهرست 
  صفحه  عنوان
 حـداكثر  بـا  بـتن  سـنگدانه  مخلـوط  مطلـوب  يهـا  منحني يبرا مختلف يها الك از گذشته يدرصدها -11-8 جدول
  233  مختلف يها اندازه

  236  مانيس يجا به يباد خاكستر ينيگزيجا يبرا مانيس يمقاومت رده حسب بر k ريمقاد -12-8 جدول

  237  مانيس يجا به يمانيس دوده ينيگزيجا يبرا مانيس يمقاومت رده حسب بر k ريمقاد -13-8 جدول

  Va(  238( بتن در ناخواسته يهوا درصد مقدار -14-8 جدول

  240  يب يو و اسالمپ يها آزمايش يبرا) ييراكا( يروان يارهايمع سهيمقا -15-8 جدول

  241  مختلف يها يروان يبرا ازين مورد آب ينسب مقدار -16-8 جدول

  243  دانه درشت يبند دانه الزامات -17-8 جدول

  244  ريزدانه بندي دانه الزامات -18-8 جدول

 بتنـي  هـاي  لولـه  سـاخت  رد مصـرف  مورد اسالمپ بدون بتن مخلوط اجزاء هاي نسبت هاي محدوديت -19-8 جدول
  247  فاضالب

  257  نظر مورد اسالمپ به يابي دست جهت نياز مورد آب ريمقاد -  20-8 جدول

  257  درصد حسب بر ينهادشيپ يهوا نيانگيم -  21-8 جدول

  258  بتن يفشار مقاومت و مانيس به آب نسبت نيب رابطه -  22-8 جدول

  258  نامطلوب طيشرا در بتن يبرا مجاز مانيس به آب نسبت حداكثر -  23-8 جدول

  258  بتن حجم واحد در دانه درشت حجم -  24-8 جدول

  259  يمعمول زدانهير و سبك دانه درشت از متشكل تازه بتن وزن هياول نيتخم -25-8 جدول

  261  نياز مورد اسالمپ جريان مقدار انتخاب -26-8 جدول

  262  بتن فشاري مقاومت و يمانيس مواد به آب نسبت اي مانيس به آب نسبت نيب رابطه -27-8 جدول

  262  ديشد يمحيط طيشرا در يمانيس مواد به آب نسبت مجاز مقدار حداكثر -28-8 جدول

  263  خودتراكم بتن يشيآزما هاي مخلوط پارامترهاي خالصه -  29-8 جدول

  263  )مقاومت براي ازين مورد مقدار اي(پودر مقدار شنهادييپ هاي محدوده -  30-8 جدول

  279  يداخل يهالرزاننده انواع كاربرد و بازده به مربوط اطالعات -1-9 ولجد

  284  بتن آوردن عمل زمان حداقل -2-9 جدول

 انـدازه  حـداقل  و محـيط  دمـاي  به توجه با كار مختلف مراحل در گراد سانتي درجه حسب رب بتن دماي -3-9 جدول
  288  قطعات و اعضا



 

ص 

  ها جدولفهرست 
  صفحه  عنوان
  291  لوله يداخل قطر و يجاگذار طول مجاز يروادار -4-9 جدول

  292  متعارف بتني هاي سازه هاي رواداري -5-9 جدول

  296  برداري قالب براي الزم زمان حداقل - 6-9 جدول

  304  )متر ميلي( ميلگردها روي بتن پوشش ضخامت حداقل مقادير -7-9 جدول

  310  بتن دهنده تشكيل مصالح تيفيك كنترل و يبازرس -1-10 جدول

  312  يسنگ مصالح تيفيك كنترل اتيعمل با مرتبط ياستانداردها -2-10 جدول

  313  تازه بتن توليد در مصرفي آب مقدماتي ارزيابي -3-10 جدول

  314  بتن در مصرفي ميلگردهاي تيفيك كنترل اتيعمل با مرتبط ياستانداردها -4-10 جدول

  316  اسالمپ يها يروادار -5-10 جدول

  317  هوا حباب با بتن يبرا شده هيتوص يهوا كل مقدار -6-10 جدول

  319  بتن يكنواختي يبرا الزم طيشرا -7-10 جدول

  319  بتن ايه مشخصه بازرسي و كنترل -8-10 جدول

  321  )بچينگ( بتن ساخت مركزي ايستگاه در رايج كيفيت كنترل موارد -9-10 جدول

  
 

  ها شكلفهرست 
  صفحه  عنوان
  26  بتن عيوب مختلف علل -1-2 شكل

  27  بتن خسارات مختلف علل -2-2 شكل

  28  بتن هايخرابي مختلف علل -3-2 شكل

  29  آرماتور ازخوردگي ناشي خوردگي ترك -4-2 شكل

  29  ها سنگدانه سيليسي - قليايي فعاليت از ناشي غازي پنجه هاي ترك -5-2 شكل

  30  عيوب از ناشي هاي آسيب شدن آشكار و عالئم -6-2 شكل

  31  خسارات از ناشي هاي آسيب آشكارشدن و عالئم -7-2 شكل

  32  ها خرابي از ناشي هاي آسيب شدن آشكار و عالئم -8-2 شكل

  34  بتن تعميراتي برنامه يك در اساسي مراحل -9-2 شكل



 

ض 

  ها شكلفهرست 
  صفحه  عنوان
  35  اساسي و ضروري ملزومات با بخش رضايت تعمير يك فلوچارت -10-2 شكل

  36  بتني سازه يك در آسيب تشخيص فلوچارت -11-2 شكل

  37  ديده آسيب بتني هاي سازه تشخيص و ارزيابي موضوعات -12-2 شكل

  41  بتني هاي سازه در ها آسيب تشخيص براي ها آزمايش و گيري نمونه بازرسي، موارد -13-2 شكل

  43  موجود بتن و تعميراتي مواد سازگاري بر موثر عوامل -14-2 شكل

  48  بتن تعميرات در شده استفاده مواد مختلف انواع -15-2 شكل

  51  بتني هاي سازه تعمير براي كاربردي هاي روش -16-2 شكل

  53  بتني هاي سازه دوام مسايل به مربوط اطالعات -17-2 شكل

  54  بتني هاي سازه در ها آسيب بندي دسته -18-2 شكل

  67  ديده آسيب بتن براي مدل يك شماتيك نمايش -19-2 شكل

  68  دهآين شده بيني پيش خرابي نمايش -20-2 شكل

  71  ها سازه ارزيابي براي عمومي توجيهي روش -21-2 شكل

  72  خرابي مقابل در سازه محافظت براي بتن پوشش يا خارجي اليه اهميت -22-2 شكل

  73  دوفازه خرابي مدل يك -بتني هاي سازه دهي سرويس عمر -23-2 شكل

  76  آرماتور خوردگي از ناشي اي سازه خرابي -24-2 شكل

  79  فاضالب و آب تاسيسات بتني هاي سازه در ها آن شدن آشكار نحوه و ها آسيب بندي دسته -25-2 شكل

  80  يزهكش و آبياري يها كانال بتني هاي سازه در ها آن شدن آشكار نحوه و ها آسيب بندي دسته -26-2 شكل

  158  مانيس يها پاكت حيصح ينگهدار نحوه -1-6 شكل

  159  سيمان سيلوي هندسي شكل -2-6 شكل

  160  سيلو داخل به سيمان تخليه) چپ سمت( بونكر، به سيلو از راست سمت( سيمان، انتقال نحوه -3-6 شكل

  173  ها سنگدانه نگهداري در كننده جدا ديوار از استفاده -3-6 شكل

  173  ها درخت  برگ و برف باران، برابر در ها سنگدانه محافظت يبرا يبرزنت چادر از استفاده -4-6 شكل

  174  سنگدانه دپوكردن هاي روش انواع -5-6 شكل

  193  لگردهايم ينگهدار حيصح نحوه -1-7 شكل

  229  كننده روان مصرف بدون يفشار مقاومت و مانيس به آب نسبت رابطه -1-8 شكل

  230  كننده روان مصرف به توجه با يفشار مقاومت و مانيس به آب نسبت رابطه -2-8 شكل



 

ط 

  ها شكلفهرست 
  صفحه  عنوان
  232  متر ميلي 5/9 اندازه حداكثر با درشت و زير يها سنگدانه مخلوط بندي دانه يها منحني -3-8 شكل

  232  متر ميلي 19 اندازه حداكثر با درشت و زير يها سنگدانه مخلوط بندي دانه يها منحني -4-8 شكل

  232  متر ميلي 25 اندازه حداكثر با درشت و زير يها سنگدانه مخلوط بندي دانه يها منحني -5-8 شكل

  233  متر ميلي 5/37 اندازه حداكثر با درشت و زير يها سنگدانه مخلوط بندي دانه يها منحني -6-8 شكل

 يگـ گردگوشه ليدل به( است ازين كم آب به كه يهنگام سنگدانه ينرم مدول و بتن آزاد آب مقدار رابطه - 7-8 شكل
  235  )ها سنگدانه

 يگـ زگوشهيت ليدل به( است ازين  اديز آب به كه يهنگام سنگدانه ينرم مدول و بتن آزاد آب مقدار رابطه -8-8 شكل
  235  )ها سنگدانه

  241  هوا بدون بتن يبرا مختلف سنگدانه اندازه حداكثر و مختلف يروان طيشرا يبرا مخلوط آب ريمقاد -9-8 شكل
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  1  مقدمه

 

  مقدمه

  مقدمه

 دارايي تملك يها طرح اجراي و طراحي مطالعه، )،سنجي امكان (مطالعات تهيه مراحل در معيارها و ضوابط از استفاده
 برخوردار اي ويژه اهميت از مفيد) (عمر اجرا و طراحي كيفيت ارتقاي و ها طرح اقتصادي و فني توجيه لحاظ به اي سرمايه
 هيات 20/4/1385 مورخ  ه 33497/ت 42339 شماره (مصوبه كشور عمراني يها طرح اجرايي و فني نظام رو اين از. است

 . است داده قرار تاكيد مورد را طرح اجراي و تهيه مراحل در فني ضوابط و استانداردها معيارها، كارگيري به وزيران)

 در زهكشـي  وآبيـاري   يهـا  كانال و فاضالب و آبمحيط  در بتني يها سازه ساخت براي مقاوم دوام با بتن تهيه براي
 و منـابع  از اسـتفاده  ونظران  صاحب و كارشناسان يها تجربه وها  تخصص از استفاده با كشور، مختلف هوايي و آب شرايط
 ازكـه   اسـت  شده هتهيحاضر  يراهنما اجرايي يها دستگاه تجارب ازگيري  بهره والمللي  بين استانداردهاي و معتبرماخذ 
 بهسـازي  و بازسـازي  تـرميم،  تعميـرات،  فنـي  معيارهـاي  وها  ، لزوم تدوين ضوابط، دستورالعملآن ملزومات و نياز جمله
  باشد. مي فاضالب و آب سيستم در موجود يها سازه

  است: عبارت حاضر نشريه تهيه در مجموعه رويكرد و ديدگاه كليبه طور 
 مصرف لگويا اصالح رويكرد با منابع حفظ 

 مقاوم و دوام با بتن ساخت 

 عملكرد پايه بر كنترل و ارزيابي و كيفيت كنترل سيستم مديريت 

 بـه منظـور    فاضـالب  رسـان  آسـيب  و مخـرب  عامـل  چند يا يك كاهش يا و حذف نفوذپذيري، ساختار بررسي
 اتتاسيس زودرس خرابي از پيشگيري

 برداري بهره زمان در بتن روگرافيپت دقيق مطالعات و بتن دوام به مربوط يها آزمايش 

 ،نگهداري و حفظ بهسازي، ترميم، تعميرات 

ده  شـامل  »زهكشـي  و آبياري يها كانال و فاضالب اتتاسيس بتنبرداري  راهنماي ساخت و بهره« عنوان با نشريه اين
  است: شده ارائه زيرو يك پيوست به شرح  فصل

  هاي فاضالبي و محيط بتن اول: فصل
  زهكشي وآبياري  يها كانال و فاضالب اتتاسيس بتن در موجود اجرايي و فني مشكالتبندي  تهدس دوم: فصل
 در بـتن  خورنـده بيولـوژيكي   وشـيميايي   ،فيزيكـي  عواملبندي  دسته و آن اطرافمحيط  و بتن اندركنش سوم: فصل
   زهكشي وآبياري  يها كانال و فاضالب اتتاسيس

   بتن كيفيت كنترل و ارزيابي سنجش، معيارهاي چهارم: فصل
فوالد در تاسيسات فاضالب و  و بتن به مربوط يها خرابي كاهش جهت دوام و مكانيكي مشخصات الزامات پنجم: فصل

  هاي آبياري و زهكشي كانال
  هاي آبياري و زهكشي تاسيسات فاضالب و كانال بتن دهنده تشكيل مصالح فني مشخصات ششم: فصل
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  هاي آبياري و زهكشي تاسيسات فاضالب و كانال بتن دهنده تشكيل صالحمساير  فني مشخصاتفصل هفتم: 
  هاي آبياري و زهكشي تاسيسات فاضالب و كانال بتن اختالط طرح ملزوماتفصل هشتم: 

  هاي آبياري و زهكشي تاسيسات فاضالب و كانال بتن اجرايي فني مشخصاتفصل نهم: 
 هاي آبياري و زهكشي تاسيسات فاضالب و كانال بتن و مصرفي حمصال كيفي كنترل استاندارد يها آزمايش :فصل دهم

  حمصال پذيرش ضوابطو 
  برداري هاي كنترل ساخت و بهره پيوست: چك ليست

» هاي آبيـاري و زهكشـي   مشخصات فني عمومي سامانه«توضيح اين كه چنانچه مطالبي در اين نشريه با استاندارد * 
  باشد. استاندارد مذكور مالك مي، مغايرت داشته باشد، r1-108به شماره 

  



 

  1 فصل1

  فاضالبي يها محيط و بتن
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  فاضالبي يها محيط و بتن -فصل اول 

    مقدمه -1- 1

 صـنعتي  مصـالح  ترين وسيع از يكي و شده آغاز 1827 سال در سيمان پيدايش از بعد از پرتلند سيمان با بتن ساخت
. اسـت  گرديـده  مهندسـي  يهـا  سازه و ها ساختمان در ساختماني مصالح ترين مصرف پر از يكي و جهان در استفاده مورد
 مختلـف،  يهـا  انـدازه  و اشكال در بتن پذيري فرم سهولت آب، مقابل در بتن خوب بسيار مقاومت جمله از متعددي داليل
 طـي . دارد وجـود  امر ينا براي جهان، از نقطه هر در تقريبا آن، دهنده تشكيل مصالح به دسترسي سهولت و بودن تر ارزان

 بـر  تصـور  عموما. است كرده تغيير اي مالحظه قابل طور به ساخت هاي روش و بتني مصالح كيفيت و نوع گذشته، ساليان
 نقطـه  از بتنـي  يهـا  سـازه  از بسياري كه دارد وجود حقيقت اين ولي است؛ دوام با بسيار مصالح از يكي بتن كه است اين
 ،هـا  سازه اين ديدگي آسيب و خرابي. است متعددي فاكتورهاي از متاثر آن شدت كه ديده، آسيب زمان طي در دوام، نظر

الشـعاع   تحـت  نيـز  را سازه ايمني و رفتار كاري، معمول شرايط در است ممكن و داد خواهد تغيير را ها آن كارايي و ظاهر
 قـرار  توجـه  مـورد  نگهـداري  عمـل  ،شد مي مشاهده عيني طور به خرابي نوع يك كه زماني گذشته، در معموال. دهد قرار
 اولين در تري جدي يها خرابي معموال نشده، انجام معمول يها زمان در اي دوره يها بازرسي كه جايي لذا. استگرفته  مي

  . است شده ديدهها  بازرسي
 منابع ازرداري ب بهره در شديدي يها محدوديت جديد، اجتماعات از ناشي مشكالت بروز و شهرنشيني روزافزون توسعه

 اخيـر  يها سال طي دربه خصوص  و نبوده مستثني قاعده اين از ايران كشور. است آوردهبه وجود  شيرين و زيرزميني آب
 لـيكن . اسـت  يافته يتر بيش سرعت مشكالتي چنين حل برايآبياري  و شهري فاضالبآوري  جمع يها شبكه ايجاد روند

 از حـاكي  فاضالبي وآبياري  يها محيط در بتن تاريخچه. است عظيمي بسيار هزينه صرف مستلزم بتني يها سازه ساخت
 سـوي  از. دارد قـرار  جدي مشكالت معرض در دوام نظر نقطه از بتن گاز،-مايع فاز در خورنده مواد مقابل در كه است آن

 بخواهيم اگر. دارد بشر سطتو شده ساخته مصالح بين در را كاربرد ينتر گسترده حاضر حال در پرتلند سيمان با بتن ديگر
 آن امـر  ايـن  دليـل . باشدتر  روشن هم اين از بتن آينده كهرسد  مي نظر به كنيم، قضاوت جهاني قيعال و تمايالت روي از

 درجـويي   صـرفه  نظـر  از حال عين در وسازد  مي برآورده كم هزينه با را مهندسي مطلوب خواص ينتر بيش بتن كه است
 اي سازه مصالح عنوان به بتن از استفاده گستردگي. دارد بر در را ييها محيطي سودمندي زيست مالحظات و انرژي مصرف
 خورنـدگي  رغـم  علـي  البتـه . اسـت  فوق واقعيت يافته تسري نيز فاضالبي وآبياري  يها محيط در واقع يها سازه در اصلي
 عملكـرد  مجموعا كم نفوذپذيري با و مطلوب تكيفي با بتن اي، سازه مصالح ساير با مقايسه در فاضالبي، يها محيط شديد

 منظـور  بـه  راهكارهـايي  يـافتن  جهـت  در الزم مطالعـات  بايد لذادهد.  مي نشان خود ازها  محيط اين در را يبخش رضايت
 بـتن  سـاختن  بـراي . گيـرد  صـورت  نظـر  مورد يها سيستم حفظ و ناخواسته يها وضعيت ايجاد و مشكالت از پيشگيري
 گيريبه كار فاضالب، همچون سخت فعال يها محيط در خصوصا مناسب، طراحي با و كم نفوذپذيري با اي و نفوذ غيرقابل
 شيميايي افزودني مواد صحيح انتخاب و مناسب سيمان شيميايي و فيزيكي خواص مناسب، اختالط طرح مناسب، مصالح

 فاضـالب  و آب يهـا  محـيط  در مقـاوم  بتنـي  يهـا  سازه براي بتن مناسب طراحي اين، بر  عالوه. داشت خواهد دنبال به را
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 در مقـاوم  جديـد  يهـا  بـتن  تكنولـوژي  يهـا  دسـتورالعمل  و اسـتانداردها  و فنـي  مشخصـات  ها، نامه آيين تدوين نيازمند
 بازرسـي،  هـاي  ليسـت  چـك  بـادوام،  يهـا  بتن مناسب يها دستورالعمل تدوين با همگامباشد.  مي فعال سخت يها محيط

 و آب اتتاسيسـ  در مـوردنظر  يهـا  سـازه  عمر طول افزايش و بتن دوام بر دتوان مي نگهداري و ظتحفا و ترميم تعميرات،
  . باشدموثر  فاضالب

  فاضالب و آب يها محيط در بتن وها  سازه -2- 1

 متشـكل،  مـواد  فراوان منابع وجود بودن، صرفه به مقرونگيرد.  مي قرار استفاده مورد كه است قرن دو به نزديك بتن
 پيشـينه  وجود باكند.  مي مطلوب كاربردها انواع براي را بتن كه است ييها ويژگي از مناسب مقاومت ومحيط  با سازگاري
 در اخيـر  يهـا  سـال  در. اسـت  نبـوده  آن سـازندگان  و طراحـان  توجـه  مورد بتن دوام گذشته دهه چند از قبل تا كاربرد،

 بتنـي  يهـا  سـازه  خوردگي از ناشي مسايل مودنن برطرف صرف عمراني يها بودجه درصد 50 از بيش صنعتي كشورهاي
 بـه  درصـد  51 طراحي، به درصد 37 بتن، دوام از ناشي مشكالت است، آمدهبه دست  اروپا در كه آماري طبق. است شده

 كـه  اسـت  اين توجه قابل نكتهشود.  مي مربوط نامناسب نگهداري به درصد 5/7 و نامرغوب مصالح به درصد 5/4 ساخت،
  . است شده برآورد ساخت هزينه از باالتر حتي بتن يها خرابي از اي ارهپ مرمت هزينه
 يها سازه در استفاده مورد مصالح ترين رايج مسلح بتن چوب، و بتن فوالد، يعني اي سازه اصلي مصالح نوع سه ميان از
 در اسـتفاده  مـورد  صنعتي مصالح ينتر وسيع از يكي شده ذكر متعدد داليل به پرتلند سيمان با بتن. است فاضالب و آب

 خـود  از را مقاومـت  بهتـرين  آب نفـوذ  مقابل در بتن ساختماني، مصالح ساير با مقايسه درچنين  گرديده است. هم جهان
 از اعـم  فاضالبي اتتاسيس و زهكشي وآبياري  يها شبكه آب، هاي خانه تصفيه اتتاسيس از وسيعي تعداد. است داده نشان
 معـرض  در كه است ييها سازه براي مناسب ساخت مصالح عنوان به بتن عمومي پذيرش از روشني گواه ،ها لوله وها  كانال
 خشـن  و سـخت  يهـا  محـيط  در و آبـي  هـاي  محيط در بتن كه اي عمده مشكل اما. دارند قرار فاضالب و آب يها محيط

 يهـا  سازه سريع خرابي باعث ملعوا اين. استبيولوژيكي  سولفوريك اسيد خوردگي و نفوذپذيري ترتيب به دارد فاضالبي
 در تغييـر  دسـتخوش  ساختماني مصالح ديگر با همگام نيز بتن ساز، و ساخت تكنولوژي پيشرفت با امروزهشود.  مي بتني
 بـه  كـم  نفوذپذيري با يها بتن اجراي و ساخت شك بدون. است شده نفوذپذيري كاهش جمله از آن خواص بهبود جهت
 آب يها محيط در واقع بتني يها سازه براي بزرگ مزيتي كم، نفوذپذيريشود.  مي منجر نيعمرا هاي پروژه كيفيت بهبود

  شود.  مي محسوب فاضالب و

  بتن نفوذپذيري -3- 1

 كننـده  تعيـين  پـارامتر  ينتر مهم خورنده، مهاجم مواد حمله برابر در بتنشيميايي  ساختار اهميت به بردن پي از قبل
 بـتن  نفوذپـذيري  ميـزان  را خورنـده شـيميايي   عوامـل  سـاير  وها  كربنات كلرورها، ،ها سولفات مانند بتن يها خرابي انواع
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شـيميايي   خورنـده  مـواد  حملـه  برابـر  در بـتن  ديدن خسارت عامل ترين اصلي را نفوذپذيري پارامتر حقيقت دردانند.  مي
 بحث در يتر مهم عامليميايي ش يافيزيكي  ساختارهاي از كداميك كه اين مورد در محققين هنوز گرچهكنند.  مي معرفي
 سـاخت  بتني بتوان كه صورتي در كه است شده ثابت موضوع اينباشد اختالف نظر دارند، ولي تقريبا  مي مسلح بتن دوام
 بـا  بتن ساخت. بود خواهدتر  بيش بتن دوام نكنند نفوذ آن داخل در راحتيه ب امالح و باشد يتر كم نفوذپذيري داراي كه

 در دقـت  و مرغـوب  مصـالح  با شده ساخته بتنساخت است و مسلما هنگام ل فيزيكي در عوام ازمتاثر  پايين نفوذپذيري
  . دارد بهتري عملكردها  خرابي انواع برابر درتر  كم نفوذپذيري خصوصيت با و ساخت نحوه

 بتنمحيط  خود اخلد در اين بر عالوه. است سنگدانه در نيز و سيمان خمير در موجود منافذ از ناشي بتن نفوذپذيري
 كـه  بتنـي  مـورد  در. اسـت  بتن ريختن و ساخت مراحل در ضعيف و كافي تراكم عدم آن علت كه دارد وجود منافذي نيز

 بتن نفوذپذيري اصلي عامل سيمان خمير نفوذپذيري باشند، مناسبي كيفيت دارايها  سنگدانه و باشد شده متراكم كامال
 عمومـا  كه بتن، به مهاجم مواد از بسياري. است دوام نظر از بتن پارامترهاي ينتر مهم جمله از نفوذپذيري بنابراين،. است

 از و بوده توپرتر كم، منافذ با بتن ،چنين شوند. هم مي وارد آن داخل به بتن مختلف منافذ طريق از هستند، آب در محلول
 عنـوان  به نفوذپذيري يها آزمايش فوق، داليل به بنا. است برخوردار مقاومت، نظر از چه و دوام نظر از چه بهتري، كيفيت

 . شوند مي گرفته درنظر بتن دوام مهم يها شاخص از يكي

 كم، نفوذپذيري با بتني درآيد.  مي شماره ب بتن در مدفون اقالم خوردگي فرآيند بر موثر عمده عامل بتن، نفوذپذيري
 درمقابـل  ويژگـي  اين با بتني. دارد نيز يتر بيش الكتريكي متمقاو احتماال بتني چنين. كند نفوذ راحتي به تواند مين آب

 عوامـل  جملـه  از. شـود  مـي  نيز اكسيژن نفوذ مانع و كند مي مقاومت بتن در مدفون آرماتور بر ها آن تاثير و ها نمك جذب
 :از عبارتند بتن نفوذپذيري كاهش بر موثر

 سيماني) شبه مواد و پوزوالن و سيمان (شامل سيماني مواد به آب نسبت نمودن محدود و كاهش  -الف

 مناسب يها روش با بتن، اوليه سنين در ويژه به كافي، و دقيق و مناسب آوري عمل  -ب

 ها پوزوالن از استفاده  -ج

 آب كاهنده افزودني مواد از استفاده  -د

 مناسب سيمان از استفاده  - ه

 مناسب يها روش و وسايل با تراكم حداكثر تامين  -و

 بتن اختالط يها نسبت مناسب و صحيح بانتخا  -ز

  سيمان عيار سازي بهينه  -ح

  فاضالبي محيط - 4- 1

 پـس  و خاكستري رنگ تازه فاضالب است، آن عمر دهنده نشان معموال آن رنگ كه بدبو و رنگي است اي ماده فاضالب
 متالشي در اثر كه است اييگازه از ناشي فاضالب بويگردد.  مي سياه و تيره آن رنگ شد كهنه و مانده فاضالب كه آن از
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 هيـدروژن  گـاز  از ناشيتر  بيش كه است كهنه فاضالب از تر تحمل قابل تازه فاضالب بويآيد.  به وجود مي آلي مواد شدن
 درگـردد.   مـي  توليـد  سـولفيدها  بـه هـا   سـولفات  احياي نتيجه از و هوازي بي يها باكتري فعاليت اثر در كه است سولفوره
ـ  و شـده  متوقـف  فعاليـت  از هـوازي  بـي  يهـا  بـاكتري  برسـد،  كافي اكسيژن و هوا فاضالب به كه صورتي  هـا  آن جـاي  هب
 توليـد  رونـد  ايـن  در كـه  اسـت  گـازي  ينتـر  مهم كربنيك گاز وكنند  مي تجزيه را فاضالب آلي مواد هوازي، يها باكتري

 گردد.  مي بو بي تقريبا فاضالب همحوط ومحيط  كافي دهي اكسيژن وسيلهه ب فاضالب هاي خانه تصفيه در لذاشود.  مي

 اثر در تنها و دارند قليايي به متمايل يا و pH =7 خنثي حالت معموال تازه و خالص خانگي يها فاضالب اسيدي درجه
 و اسـيدي  حالـت  ويابـد   مـي  كـاهش  فاضالب pH مقدار و توليد سولفوره) (هيدروژن اسيدي گازهاي گنديدگي، و ماندن

  كند. مي پيدا خورنده

 در معـدني  مـواد  بـه  آلـي  مـواد  نسـبت باشـند.   مـي  معـدني  و آلـي  صـورت ه ب فاضالب در موجود خارجي مواد مقدار
 در معلـق  مـواد  صـورت ه ب ٪30 و محلول صورته ب خارجي مواد ٪70 حدود. است درصد 50 حدود شهري يها فاضالب
 و بينـي  ذره زنـده  موجودات زيادي مقدار معدني، و آلي خارجي مواد بر عالوه فاضالب در معموالگردند.  مي ظاهر فاضالب

 ممكـن  زنـده  موجـودات  ايـن  از كمي قسمت تنها. دارد وجود )ها باكتري( ها ميكروب و ها ويروس مانند ها ميكروارگانيسم
 موجـودات  ايـن  از گـروه  دو. هسـتند)  انگلي يها باكتري جزء كه وبا و اسهال  حصبه، باسيل، (مانند باشند زا بيماري است
  . دارند كننده كمك و مثبت نقش فاضالب تصفيه در حتي هوازي بي يها باكتري و هوازي يها باكتري نام به زنده

   نمود:بندي  طبقه زير كلي صورته بتوان  مي را فاضالبشيميايي  مواد
 يها فاضالب طاختال اما دارند ضعيفي قليايي يا و اسيدي خاصيت منازل فاضالب معموال قليايي: و اسيدي مواد -الف
  . نمايد متاثر زيادي ميزان به را آن قليايي يا اسيدي خصوصيات دتوان مي معمولي يها فاضالب با صنعتي
 فاضـالب  گازهايشود.  مي گازها شدن متصاعد موجب فاضالب ماندگي معموال فاضالب: از شده متصاعد گازهاي -ب

  دانست: زير موارد شاملتوان  مي را
   اشتعال قابل العاده فوق و بو بي است گازي )4CH( متان گاز -1
 دهد.  مي تشكيل را زمين كره اطراف هواي ناخالصي كه رنگ بي و بو بي گازي )CO2( كربنيك انيدريد گاز -2

 )،CO( كربن اكسيد شامل كه شود متصاعدتواند  مي  فاضالب از نيز ديگري گازهاي الذكر فوق گازهاي از غير به  -3
 اسـيد  بـه  تبـديل  و داده واكنش آب با كه )SO2( سولفور انيدريد و )H2S( سولفيد هيدروژن  )،H2( هيدروژن
  . است شهري بتني اتتاسيس خورنده اسيدهاي جزء اسيد اين كهشود  مي سولفورو

 يها لوله وردگيخ موجبها  فاضالب در آن تركيبات و گوگرددار مواد وجود شده انجام مطالعات و تجربيات به توجه با
  آورد.  مي فراهم را فاضالب تصفيه مخازن انتقال خطوط و فاضالب
 تبـديل  -HS و --S هـاي  يـون  بـه  كـه  محلول سولفيد فاضالب سطح از شده متصاعد بخارات فاضالب كانال و لوله در

 هيدروژن از غير بهكند.  مي پر را مجرا بااليي قسمت فضاي ،آيد مي در سولفيد هيدروژن مولكولبه صورت  بعد وشود  مي
 مقـدار  در فاضـالب  pH مقدار شده، انجام تحقيقات به توجه با. برد نام نيز روي سولفيد و آهن سولفيد ازتوان  مي سولفيد
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شـود   مـي  ناميـده  خـانگي  فاضـالب  نامه ب آنچه شهري فاضالب يها شبكه درباشد.  موثر مي سولفيد هيدروژن حل درصد
 بـزرگ  و كوچـك  هـاي  توليـدي  و هـا  تعميرگاه ها، مغازه از شده توليد فاضالب داراي خالص نگيخا يها فاضالب بر عالوه
  كنند.  مي شهري فاضالبآوري  جمع سيستم روانه راها  فاضالب نوع اين متفاوت يها زمان در كهباشد  مي

 يافت ها نيترات و ها نيتريت آلي ازت  آلبومين، ازت  آزاد، ازت صورت بهها  فاضالب در ازت (ازت)دار: نيتروژن مواد -ج
باشد.  مي فاضالب در موجود يها باكتري مجاورت در آلي مواد تجزيه دليلها  فاضالب در آزاد آمونياك و آزاد ازتشود.  مي

 حالـت  گـرم  و مانـده  يهـا  فاضـالب  وليباشد  مي فقير آمونياك نظر از بوده، غني دار ازت مواد نظر از سرد و تازه فاضالب
  . دارد را عكس
 حد از بيش وجود .شوند مي فاضالب وارد حيوان و انسان ادرار وسيلهه ب كه هستند آلي غير مواد كلرورها كلرورها: -د
  باشد.  مي صنعتي فاضالب ورود دليل آن

 موجـب  نـد توان مـي  و بـوده  موجـود  فاضـالب  در سـولفور  و سـولفات  يها نمك صورت به مواد اين گوگردي: مواد - ه
 گـاز  بـه  سـولفوري  و سـولفاتي  تركيبـات  فاضـالب  درونـي  انفعاالت و فعل دليل بهچنين  . همگردند بتن حسط خوردگي
  . نمايد مي تجمع فاضالب باالي فضاي در و شده تبديل )H2S( سولفيد هيدروژن

  فاضالب انتقال سيستم - 5- 1

 هـايي  محـل  و پاكيزه آب به نياز گرديد، گروهي هاي زندگي تشكيل به منجر زمين، در بشر جمعيت رشد كه زماني از
 موضـوع  اهميـت . گرديـد  فاضـالب  صـنعت  رشد و گيري شكل موجب تدريجه ب خانگي يها فاضالب و ها پساب دفع براي

. اسـت  بـوده  شـده  شناخته كامال روم) و ايران (همچون پيشين هاي تمدن مردم براي فرهنگي و بهداشتي نظر از فاضالب
 عنوان به )ها كانال و ها لوله( مدفون مجراهاي تا گرديد موجب فاضالب از ناشي آلودگي اثر در ها بيماري برخي شيوع عمال

  . شوند شناخته شهري مناطق از خارج به فاضالب انتقال يها روش بهترين
 سيسـتم باشـد.   مـي  (تصـفيه) شـيميايي   آمـايش  سيسـتم  يك وآوري  جمع سيستم يك شامل بهداشتي يها فاضالب

 مربوط نيز فاضالب شبكه به مربوط يها هزينه عمده ودهد  مي تشكيل را آن اصلي بخش واقع رد كه فاضالب،آوري  جمع
 و صـنعتي  يهـا  محـيط  از يـا  و منازل از را فاضالب كه است گسترده اي شبكه شامل ،شود مي خطوط نگهداري و اجرا به

 هـاي  جريـان  بـه  تصفيه از پس تا نمايند يم هدايت تصفيه واحد به را فاضالبي مواد ودهد  مي انتقال ثقليبه صورت  غيره
 كـار  (روبـاز)  پـر  غيـر به طـور   معموال فاضالب يها . لولهبرسد ديگر مصارف به يا و نمايند منتقل رودها) (مثل آب بزرگ
  . )دانند مي مجاز راها  لوله اين در جريان ٪90 حداكثر (معموالكنند  مي

 كه آن براي عمالشوند.  مي منتقل خانه تصفيه سمت به فشار با هايي پمپ كمك به فاضالب فشار، ايستگاه در نهايت در
 در گـذاري  لولـه  عمـق  اگـر  معمـوال شـود.   مـي  زيـاد  كـار  انتهاي در گذاري لوله عمق گاهي شود، استفاده ثقلي سيستم از

  دد. گر مي استفاده گذاري لوله عمق كاهش براي خاصي روهاي آدم از شود، مجاز مقدار ازتر  بيش ها طراحي
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ها يكي از پركاربردترين مجاري فاضالب هستند كه در انواع فلزي، بتني، پليمري و كامپوزيتي وجود دارند. اما آنچه در  لوله
باشد. صرف نظر از مزايا و معايب  انتخاب نوع لوله مورد مصرف در صنعت فاضالب اهميت دارد، ميزان طول عمر و دوام آن مي

نسـبت بـه ديگـر     هـا  آنهاي آبي و فاضالبي و طول عمـر طـوالني    هاي بتني در محيط مناسب لولهها، عملكرد  خاص انواع لوله
  اند.  ها جهت انتقال آب و فاضالب مطرح بوده ها به عنوان يكي از بهترين گزينه مجاري، از گذشته تاكنون، اين لوله

 تخريب معرض در فاضالب) تصفيه و انتقال مسيست (در زيرزميني يها سازه ديگر همانند نيز بتني يها لوله كه آنجا از
 يهـا  كانـال  وهـا   لولـه  فاضالب، وضعيت شناخت لزوم ،ها آن نوسازي و تعمير نگهداري، زياد هاي هزينه به توجه با و بوده
 يفاضالب شرايط براي باال، دوام با يها بتن توليد و طراحي براي بتن، و فاضالبي مواد بين محتمل هاي كنش برهم و بتني

  . رسد مي نظره ب ضروري
 بـه  عوامـل  ايـن  همـه  البته و باشند اثرگذار فاضالب انتقال هاي  سيستم انتخاب و ارزيابي در ندتوان مي مختلفي عوامل

   از: عبارتند شوند، گرفته درنظر انتخاب دراين بايد كه عواملي ينتر . مهماند وابسته بكارگيري شرايط
   فاضالب نوع  -الف
   فرسايش و سايش يا وشستش شرايط  -ب
   شهري مناطق در خصوص به نصب هنگام در لوله هاي حساسيت وها  ويژگي نصب، الزامات  -ج
  بيولوژيكي وشيميايي  فيزيكي، خوردگي  -د
   اصطكاك ضريب و شيب جريان، سرعت لوله، اندازه يابي، جريان الزامات  - ه
   خاك و سطحي يها آب داخل به فاضالب (نفوذ) نشت الزامات  -و
  مفيد) عمر مدت داشتن نظر در با نگهداري نصب، (ساخت،ها  هزينه  -ز
 بـراي  پـذيري  انعطـاف  لوله، صلبيت شدن، خرد مقاومت برشي)، و خمشي فشاري، (مقاومتفيزيكي  خصوصيات  -ح

 لوله شعاعي بارگذاري مقابل در استحكام خاك، شرايط خاص، مصارف

 بايد فاضالب يها لوله جنس فاضالبي، مجاري در خصوصا گذاري لوله باالي انسبت عمق به توجه با كه داشت توجه بايد
گونـه   اين در عمال. باشند داشته را روزميني هاي سازه و ترافيكي بارهايچنين  هم و خاك فشار تحمل كه باشد اي گونه به

 مقادير بر اضافه خمشي شكل تغيير عدم بهپذير  انعطاف يها لوله در و خوردگي ترك عدم به بايد صلب، يها لوله در مواقع
  . نمود توجه استانداردها در شده تعيين مجاز

 نشـت  يا و لوله سيستم داخل به سطحي يهـا  آب نشت كه طوريه ب باشند، داشته خوبي اتصال بايد فاضالب يها لوله
 بخـوبي  بايـد  لولـه  در بفاضـال  جريان. نمايند حذف يا و حداقل را سطحي هاي آب منابع به يا و اطراف خاك به فاضالب

 عمـل  در. باشـد مـوثر   بسـيار  صـحيح  طراحـي  برايتواند  ها مي لوله مانينگ ضريب از استفاده منظور بدين كه شود انجام
 قطـر  درتوانـد   مي حتي بنابراين و داشته بهتري يابي جريان دارد، يتر كم مانينگ ضريب يا و اصطكاك ضريب كه اي لوله
  . شود گرفتهبه كار  نيزتر  كم
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تحمل شرايط درون لوله به دليل تهاجم شـديد مـواد فاضـالبي اسـت. در      ديگر عامل مهمي كه بايد در نظر گرفته شود، 
باشند، مقاومت سايشي لوله نيز از اهميت خاصي برخـوردار اسـت. طـول     هايي كه جامدات معلق در فاضالب زياد مي سيستم

باشـد. لـزوم توجـه بـه توسـعه پايـدار        كننده ديگر در انتخـاب نـوع لولـه مـي     يينعمر و دوام مورد انتظار از لوله نيز عامل تع
هاي بتني در محيط آب و فاضالب است. امروزه با توجه به توسعه فناوري انواع مواد،  ترين دليل افزايش عمر مفيد سازه اصلي

هـاي احـداث و بازسـازي در همـه      هزينهسال مدنظر قرار گرفته است. حجم باالي  100ها تا بيش از  افزايش عمر مفيد سازه
هاي فاضـالبي در شـهرهاي بـزرگ و يـا      سو و امكان ناپذيري و يا سخت بودن عمليات بازسازي و تعمير سازه كشورها از يك

  سال افزايش دهند.   100ها به  هاي فاضالبي را در طراحي برخي مناطق شهري منجر به آن شده كه كارشناسان دوام بتن

    يبتن يها لوله -6- 1

 چـه  اگـر  محصـوالت  ايـن باشد.  مي فاضالب و آب انتقال يها لوله توليد بتني، محصوالت كاربردهاي ينتر مهم از يكي
 اين عمده مصرف اصلي دليل. دارند فراوان مصرف همچنان اما دارند، كامپوزيتي و پليمري يها لوله همچون جدي رقبايي

 (طـرح  مناسـب  سـاخت  صـورت  در مناسـب  دوام و وارده يهـا  تـنش  برابـر  در زيـاد  مقاومـت  بودن، غيرسمي محصوالت
 عمـر  طول پيشرفته، كشورهاي از بسياري در. است بودن قيمت ارزانتر  مهم همه ار و دقيق اجراي و توانمند) يها مخلوط

 . است شده گزارش سال 50 از بيش صنعتي و خانگي يها فاضالب در و سال 100 از بيش آب انتقال در بتني يها لوله

   دارند: وجود زير انواع در بتني يها لوله

 90 تامتر  سانتي 10 قطرهاي در و روندبه كار  فشار تحت ندتوان مينها  لوله اين :)CP( مسلح غير بتني يها لوله  -الف
  شوند.  مي بندي تقسيم رده اين در فاضالب بتني يها شوند. لوله مي توليد متر 5/2 يها طول تا ومتر  سانتي

 در نـد توان مـي  و شـده  مسـلح  شده جوشكاري فوالدي شبكه كمك بهها  لوله اين :)RCP( مسلح بتني يها لوله  -ب
 . است متغير متر بر كيلونيوتن 330 تا 22 بين ها آن بار تحمل ظرفيت. روند كار به بار 8/3 تا كم فشارهاي

 ورونـد   مـي  كـار  بـه  فشار تحت ربردهايكا در اغلبها  لوله اين :)PCCP( بتني تنيده پيش اي استوانه يها لوله  -ج
هـا   لولـه  ايـن  دسـترس  در قطرهـاي . نماينـد  تحمل را بار 34 فشار تا ندتوان مي و بوده فوالد و بتن از كامپوزيتي

 ،مانينگ) و اصطكاك ضريب (كاهش يابد بهبود ها آن يابي جريان كه آن براي. استمتر  سانتي 360 تا 60 معموال
 ،خـوردگي  برابر در ها آن مقاومت افزايش برايچنين  دهند. هم مي پوشش سيمان از مالتي اب راها  لوله اين داخل
 فوالدي استوانه يكها  لوله اين در. نمايند مي توپوش PE يا و PVC ساخته پيش هاي ورقه كمك به را آن درون

 و شـده  پوشـش  بـتن  توسـط  فـوالدي  سـازه  ايـن شـود.   مـي  داده جوش آن به فوالدي هاي حلقه و شده ساخته
 دوغاب يك با نهايت در و شده پيچيده  آن در باال كشش تحت فوالدي (مفتول) كابل سپسگردد.  آوري مي عمل

  شود.  مي داده پوشش سيماني
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 در مختلـف  كشـورهاي  شـهري  فاضـالب  و آب صـنعت  در زيـاد)  قطر با (خصوصا بتني يها لوله كاربرد وسيع گستره
  . اند بوده صنعت اين قبول مورد خصوصيات، نظر از مواد اين كه دارد آن از نشان گذشته ساليان

  . است شده ارائه) 1-1( جدول در بتني يها لوله معايب و مزايا از اي خالصه

  بتني يها لوله مزاياي وها  محدوديت -1-1 جدول
  ها محدوديت  مزايا

 باشد.نيازي به پرسنل ماهر و متخصص نمي ها آنبراي نصب-
  قطر بزرگ و كوچك وجود دارد.  در ابعاد -
  .متر) 5/7تا  2/1در دسترس باشد (تواند  ميهاي مختلف آن  طول -
  مقاومت فشاري و خمشي زيادي دارد.  -
  نسبتا كم است ها آنهاي نگهداري  هزينه -
  توانايي تحمل فشارهاي بسيار باال را دارند -
كه تحمـل فشـار    ينراني (پايپ جكينگ) مناسبند (خصوصا ا براي روش لوله -

  باالي به كار رفته در اين روش را دارند)
در صورت ساخت و اجراي مناسب به ميزان  ها آنخوردگي داخلي و خارجي  -

  يابد زيادي بهبود مي
  تر است.  ها كم هزينه ساخت آن در مقايسه با انواع ديگر لوله -

كسـت  هسـتند و عيـوب برشـي و ش   گذاري و اجرا حساسبه شرايط لوله-
  رخ دهد.  ها آنشعاعي ممكن است در 

  مشكل است.  ها آنحمل و نقل و نصب  ها آنبه دليل وزن سنگين  -
  در صورت ساخت نامناسب مستعد خرابي داخلي و يا خارجي هستند.  -
رخ  هـا  آنسخت است، خصوصا اگر عيب نشـتي در   ها آنعموما تعميرات  -

  داده باشد

  بتني هاي سازه دوام برموثر  عوامل - 7- 1

دهنده بتن و نيز اجراي آن  هاي بتني بايد به دو مقوله مواد و مصالح تشكيل به طور كلي براي افزايش دوام و عمر مفيد سازه
ي عملكـرد دوام بـتن    هاي بتني يكـي از مـوارد مهـم در نحـوه      هتوجه ويژه مبذول داشت. خواص مصالح مورد استفاده در ساز

گردد و اغلـب بـه وسـيله طراحـان در نظـر       ها به خوبي لحاظ نمي ين جنبه در طراحي سازهباشد كه طبق شواهد موجود، ا مي
هاي بتني بسيار زياد خواهد بود. در ادامه بـه   شود. با كاربرد مصالح مناسب و كنترل مراحل ساخت، عمر مفيد سازه گرفته نمي

 شود.  فاضالب پرداخته ميهاي آب و هاي بتني براي محيط صورت اجمالي به موارد مهم در دوام سازه

  سيمان مكمل مواد و سيمان نوع و مقدار -1-7-1
 زيـادي  مقـادير  سـيمان،  نـوع  ايـن  خميـر  در زيـرا  نـد، پذير آسـيب  بسـيار  اسـيدها  حمله برابر در پرتلند يها سيمان

 دروكسـيد هي بلورهـاي  به عموما اسيدها. اند آمدهبه وجود  سيمان هيدراتاسيون اثر در كه دارد وجود كلسيم هيدروكسيد
 مكـانيزم  بحـث  درشـوند.   مـي  سـيمان  شـده  سخت خمير ساختار تضعيف باعث ها آن كردن حل با و كرده حمله كلسيم
  . شد خواهد پرداخته سيمان ساختار به شيميايي مهاجم مواد اثر در خرابي كار و ساز وها  واكنش به شيميايي يها خرابي

 از ناشـي  يپـذير  آسيب ميزان باشد،تر  كم بتن در سيمان مقدار چه ره كه گرفت نتيجهتوان  مي شد، گفته آنچه بنابر
 فشاري مقاومت مانند مزايايي داراي اگرچه سيمان مقدار افزايشيابد.  مي كاهش فاضالب و آب يها شبكه در اسيد تهاجم
 راشـدگي   جمع اثر در خوردگي ترك احتمال سيمان مقدار افزايش. دارد دنبال به زيادي معايب طرفي از اما  است،تر  بيش

 يهـا  مخلـوط  طـرح  در منظـور  همين بهنمايد.  پذير مي آسيب بسيار مهاجم مواد حمله برابر در را سازه ودهد  مي افزايش
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 از پـس  سـيمان  مقـدار  كـردن  بهينه. بود سيمان مقدار نمودن بهينه دنباله ب بايد بتني هاي سازه در استفاده مورد بتني
  آيد.  به دست مي آزمايشگاهي جامع و دقيق بررسي و مختلف يها آزمايش انجام

 اسـت  ممكـن  سـيمان  از مقـداري  با ها آن نمودن جايگزين و مصنوعي و طبيعي پوزوالني يها سيمان انواع از استفاده
 سـيمان  در موجـود  كلسـيم  هيدروكسـيد  بـا ها  پوزوالن كه چرا. دهد كاهش زيادي حد تا را سيمان از استفاده مشكالت
 بتن نفوذپذيري مواد اين ديگر طرف ازكنند.  مي توليدتر  كم انحالل قابليت با و پايدارتر تركيبات ودهند  مي شانن واكنش

 مـواد  مـاتريس  در ثـابتي بـه طـور    بـادي  خاكسـتر  مثـال، دهند. به طور  مي كاهش را بتن محيط به اسيد نفوذ احتمال و
  . دارد زيادي اهميت چسباننده خمير شيميايي مقاومت رفتن باال رنظ از فرآيند اين كهنمايد  مي ايجاد پيوند چسباننده

البته به اين نكته بايد توجه داشت كه نوع مواد مهاجم نيز در عملكرد مواد سيماني پوزوالني بسيار موثر است. اين امـر بـه   
هـاي   ها و فاضالب در پساب هاي صنعتي اهميت زيادي دارد. به طور مثال در برابر حمله اسيد الكتيك كه خصوص در فاضالب

هاي پرتلند ندارنـد و يـا در برابـر حملـه      هاي پوزوالني مزيت چنداني نسبت به سيمان هاي لبنياتي وجود دارد، سيمان كارخانه
  هاي پوزوالني و پرتلند عملكرد يكساني دارند.  اسيد استيك كه در فاضالب صنايع غذايي وجود دارد، سيمان

  ها سنگدانه خصوصيات -1-7-2
 يها مقاومت و دوام در بلكه بتن استحكام در تنها نه بنابراين نمايند، مي اشغال را بتن حجم چهارم سه حدود مواد ناي

 نظـر  از هـا  آن مصـرف  ميـزان  افـزايش  بنابراين هستند، طبيعي موادها  سنگدانه كه جا آن از. دارند نقش نيز آنشيميايي 
 بـراي  الزم (سـيمان)  چسباننده ماده كه گيرد صورت بايد اي اندازه تا كار اين اماباشد.  مي تر صرفه به مقرون نيز اقتصادي

  . باشد داشته وجود كافي ميزانه ب ،يكديگر كنار درها  سنگدانه كليه داشتن نگه
 تهيـه  دستگاه با نمودن خرد توسط و مصنوعيبه طور  يا و طبيعي فرسايش يا شدن خرد طريق از معموالها  سنگدانه

 تخلخـل،  سـختي،   ،شيميايي وفيزيكي  پايداري  ،شيميايي تركيبات همچونها  سنگدانه عمومي خواص نابراينبشوند.  مي
 نحـوه  ازمتاثر  جذب و سطحي بافت ذرات، اندازه ذرات، شكل مثل خصوصياتي اما است؛ اصلي منبع ازمتاثر  غيره و رنگ
 در مهـاجم  مواد برابر در مقاومتچنين  هم و سولفات و لرك مقدار سيليسي، قليايي واكنش مانند موارديباشند.  مي توليد

  . دارد اهميت فاضالب بتني هاي سازه ساخت در مناسب يها سنگدانه نوع انتخاب
 بتن تخلخل و نفوذپذيري ميزان كنترل توسطتواند  مي كه است ذرات شكلها  سنگدانه عملكرد بر اثرگذار عامل ديگر

  . باشدموثر  آن دوام و پايداري در سنگدانه و سيمان خمير اليانتق ناحيه بر اثرگذاري دليل به
 بـاال  بـراي  معموال. است ها آنبندي  دانه يا و ذرات اندازه توزيع ،ها سنگدانه درانتخاب پارامترها ينتر مهم از ديگر يكي

 توصـيه  تـر،  شـت در ذرات بـين  شـدن  پـر  بـراي  وها  سنگدانه از يتر بيش حجم مصرف امكانچنين  هم و استحكام بردن
توانـد   مـي  سنگدانه،شيميايي  پايداري صورت در عمل اين. شود استفاده مختلف ذرات اندازه با يها سنگدانه از تاشود  مي
 نظـر  مـد  بايـد  كهها  سنگدانه مهم خصوصيات ديگر. باشد داشته بزرگي بسيار اثر نيز بتنشيميايي  مقاومت بردن باال در
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 و تخلخل  دانسيته، ويژه، توده سختي، سايشي، مقاومت ،ها سنگدانه شيميايي مقاومت  سطحي، بافت از عبارتند گيرند قرار
  . سنگدانه يها ناخالصي و حرارتي انبساط ضريب حجمي، انبساط آب، جذب

 از اسـتفاده  كليبه طور  و استها  سنگدانه خصوصيات فاضالب و آب بتني هاي سازه دوام درموثر  عوامل از ديگر يكي
 در مهم اصل يك عنوانه ب بايد اند  شده كيفيت كنترل و آزمايش انتخاب، مناسبيبه طور  كه سالم و دوام با يها نهسنگدا
  . گيرد قرارها  سازه اين ساخت در مصرف مورد بتن توليد كار دستور

 با كليبه طور  وباشند  مي دوام به مربوط مطالعات در توجه مورد موارد ازها  دانه سايشي مقاومت يا 1مخصوص سختي
 مهـم  نكـات  از. كـرد  توليـد  بـاالتر  دوام نتيجه در وتر  بيش سايشي مقاومت با بتني توان مي تر سخت يها دانه از استفاده

 ماننـد  سيليسـي  يهـا  باشـد. سـنگدانه   مـي  اسيدي حمالت برابر درها  سنگدانه مقاومت ،ها سنگدانه از استفاده براي ديگر
 بسياري در دولوميت و آهك سنگ مانند كربناتي يها سنگدانه اما هستند، مقاوم اسيدها حمله برابر در كوارتزيت گرانيت،

  دهند.  مي نشان واكنش اسيدها با موارد
 چنـدان  فاضـالب  از ناشـي  تهاجم كه شرايطي در كه است داده نشان كاربردي تحقيقات بعضي انجام از حاصله نتايج

 ايـن  در زيـرا . دهـد  افـزايش  را تهـاجم  برابـر  در پايداري است ممكن كربناتي ياه سنگدانه از استفاده حتي نباشد، شديد
 علـت  بهها  دانه جداشدگي صورت اين در وكنند  مي حمله بتن سطح تمام به يكنواختبه طور  فاضالب اسيدهاي شرايط
  افتد.  مين اتفاق سيمان خمير انحالل
 برابر در بتن مقاومت باشد،تر  بيش بتن در سيمان به گدانهسن نسبت چه هر كهدهد  مي نشان تحقيقات ديگر، سوي از
 كـه  سـيمان  خميـر  بـراي  يتـر  كـم  حجـم  سنگدانه مقدار افزايش با بتن از ثابتي حجم در كه چرا ،يابد مي افزايش اسيد
  . ماند مي باقي است، بتن جزء ترينپذير آسيب

   بتن آب جذب و نفوذپذيري اثر -1-7-3
 برابر در مناسب مقاومت حصول براي. است نفوذپذيريمساله  بتني، هاي سازه دوام سيبرر درموثر  پارامترهاي از يكي
 يهـا  خرابي وقوع مستعد زياد نفوذپذيري با بتن زيرا دارد، اهميت بسيار  كم، نفوذپذيري با بتني ساخت شيميايي، خرابي
 دارد رطوبـت  حفـظ  به تمايل كم) پذيرينفوذ خاصيت (با نفوذناپذير بتن ديگري ديدگاه ازچنين  . هماست آن درتر  بيش
 يتـر  بـيش  انسـجام  ،زمـان  مرور بهسخت شده  بتن وكند  مي كمك بتن درازمدت و پيوسته هيدراتاسيون به امر اين كه
  گيرد.  مين قرار شدن خشك و شدن مرطوب هاي سيكلتاثير  تحت نفوذناپذير بتن ضمن دريابد.  مي

 چـه  اگـر . گـردد  محـدود  سـيمان  به آب نسبت است الزم قدم اولين رد پايين نفوذپذيري با بتن ساختن براي 
  . نيست كافي تنهايي به وليباشد  مي ضروريتر  كم نفوذپذيري به رسيدن جهت كم سيمان به آب نسبت

                                                      
 

1- Specific Hardness 
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 داد قرارتاثير  تحت را بتن نفوذپذيريتوان  مي برسد حداكثر به نيز بتن مخلوط خشك دانسيته كه صورتي در .
  . نمايدتواند نقش مهمي را در اين خصوص ايفا  مي خود بتن مصالح مناسب بندي هدان بنابراين

 واكـنش  با ندتوان ها مي پوزوالن كه چرا باشد مفيد خصوص اين درتواند  مي نيز رهاتفيل وها  پوزوالن از استفاده 
  . بكاهند انتقال ناحيه نفوذپذيري از ژل تشكيل و كلسيم هيدروكسيد با دادن

 بـه توان  مي جمله آن از كه هستندموثر  بتن نفوذپذيري در زيادي گذارتاثير عوامل الذكر فوق عوامل از غير به 
 اشاره نمونه ابعاد و رطوبت انداختگي، آب سنگدانه، و خميرشيميايي  اندركنش تراكم، درجه سنگدانه، تخلخل

 نشـان  آب جـذب . دارد طـه راب بـتن  آب جـذب  خاصـيت  با مستقيمبه صورت  بتن نفوذپذيريچنين  . همنمود
 . دارد بتن دوام در توجهي قابل اثر وباشد  مي بتن در موجود فرج و خلل دهنده

   سيمان به آب نسبت -1-7-4
 ديگـر،  طرف از. دارد بتن نفوذپذيري كاهش در توجهي قابلتاثير  سيمان به آب نسبت كاهش شد، ذكر كهطور  همان

 يبه طور موثر فاضالب تهاجم برابر در را بتن مقاومت آن) ماندن بتثا يا و سيمان كاهش (با سيمان به آب نسبت كاهش
 70 تا 60 محدوده در فشاري مقاومت با بتني معموال باال، تراكم و سيمان به آب كم نسبت از تركيبي. داد خواهد افزايش

 در ،ACI 350 كميتـه . رددا بـااليي  بسيار دوام و كم نفوذپذيري ،شود مي توليد صورت بدين كه بتنيدهد.  مي مگاپاسكال
  نمايد.  مي توصيه را) 2-1( جدول در مندرج سيماني مواد به آب يها نسبت متفاوت، رويارويي شرايط

  رويارويي خاص شرايط براي الزامات - 2-1 جدول

  حداكثر نسبت آب به مواد سيماني  شرايط رويارويي
  (بر حسب وزني)

حداقل مقاومت مشخصه مورد نياز 
  (مگاپاسكال)

هايي با نفوذپذيري پايين هنگامي كه در معرض آب،تنب
  28  45/0  فاضالب و گازهاي خورنده باشند. 

هاي در معرض ذوب و يخبندان در شرايط اشباع يا دربتن
  31  42/0  زدا تماس با مواد شيميايي يخ

براي محافظت از خوردگي ميلگردهاي موجود در مخازن
در معرض مواد  هاي هاي شور، بتن بتني در معرض آب
  زدا، آب دريا و يا پاشش آب دريا شيميايي يخ

4/0  35  

   آرماتورها روي بتن پوشش -1-7-5
باشـد.   مـي  آرمـاتور  روي بـتن  پوشـش  ،گـذارد  مـي  اثـر  بتنـي  هـاي  سـازه  دوام بر كه مهمي پارامترهاي از ديگر يكي

 بايـد هـا   پوشش حداقل اينكنند.  مي صيهتو آرماتور روي بتن پوشش براي را مختلفي مقادير حداقل معتبر هاي نامه آيين
تـر   بـيش  دوام تـرك،  مناسـب  كنترل و كافي اي سازه بازده گرفتن نظر در با. كنند ايجاد دوام و اي سازه  بازده بين تعادلي
 مقـدار  انتخـاب  در گـذار تاثير عوامـل شـود.   تامين مـي  تر ضخيم پوشش اليه از استفاده با مختلف خورندگي شرايط تحت
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 تـر  مخـرب  دارد، قـرار  آن در بـتن  كـه  محيطي شرايط چه هر. دارد قرار آن در بتن كه است محيطي شرايط نبت پوشش
  . است نياز يتر بيش بتني پوشش باشد، تر) (خورنده

   بتن فشاري مقاومت -1-7-6
 دحـدو  در معموال موجود معتبر استانداردهاي در فاضالبيمحيط  در بتني هاي سازه براي بتن فشاري مقاومت حداقل

MPa 40 تا است الزم خصوص اين در و شده تعيين اي سازه مالحظات با متناسب معموال مقاومت اين. است شده تعيين 
 طـرح  مصرفي، سيمان موجود، يها سنگدانه از تابعي فشاري مقاومت. شود گرفته نظر در نيز بتن دوام برموثر  هاي پارامتر

 بـاالتر،  كيفيـت  معنـي  به معموال باالتر يها . مقاومتاستآوري  عمل مراحل و توليد روش به وابسته خصوصيات اختالط،
 بـتن  بـاالي  مقاومـت  داشـتن  بنابراين،. است شيميايي حمالت برابر در دوام وتر  كم نفوذپذيري ،تر بيش سايشي مقاومت

  . شتدا نظر در را بتن نفوذپذيري جمله از بتن دوام با مرتبط مختلف مسايل بايستي و نبوده كافي امري

  بتن اختالط طرح -1-7-7
 تازه بتن در دوام و مكانيكي و فيزيكي خواص بهيابي  دست جهت مخلوط ياجزا يها نسبت تعيين بتن، اختالط طرح

 دليـل  بـه  امـا  اسـت،  بـوده  توجه مورد همواره خاص، كاربردهاي براي بتن مخلوط يها نسبت تعيين. است شده سخت و
 مقادير دقيق ارائه خواص، اين روي بر بتن دهنده تشكيل مواد متعدد ارامترهايپتاثير  و اندركنش از ناشي هاي پيچيدگي

 بتنـي  يهـا  مخلـوط  طراحي براي را ييها روش معموال نيز معتبر هاي نامه آيين وباشد  مين ممكن بتن مخلوط يها نسبت
 نتايج اساس بر تا است الزم موارهه و زد تخمين را مخلوط اوليه يها توان نسبت مي تنها ها آن اساس بر كهكنند  مي ارائه

  . گردند معلوم نهايي يها نسبت آزمايشگاهي
يي هـا  توصـيه هـا و   هاي بتني مورد مصرف در شرايط خاص، همواره محـدوديت  ها براي مخلوط نامه اما در بسياري از آيين

حـداقل   هـا  آنشوند تا با توجـه بـه    ه ميها، اكثرا با توجه به مسايل مربوط به دوام در نظر گرفت گردد. اين محدوديت ارائه مي
گيرنـد، دوام از درجـه اهميـت     هايي كه در معرض شرايط مهاجم فاضالب قـرار مـي   معيارهاي دوام برآورده گردند. براي بتن

كننده عملكرد مطلوب در اين شرايط باشـد. اگرچـه بـين خـواص      تواند تضمين زيادي برخوردار است و خواص مكانيكي نمي
دوام معموال ارتباط مستقيم وجود دارد، اما لزوما بهبود خواص مكانيكي منجر به افزايش دوام نخواهـد شـد. زيـرا    مكانيكي و 

شود كـه در بسـياري    ها حتي با وجود خواص مكانيكي مناسب نيز ايجاد مي در بعضي از شرايط مهاجم، بعضي از انواع خرابي
گـردد، لـذا انتخـاب     ن در سطح آن با مواد شيميايي مهـاجم حاصـل مـي   دهنده بت در اثر واكنش بين اجزاي تشكيل ها آناز 

  يابد.   تري مي هاي مورد مصرف در شبكه آب و فاضالب اهميت بيش مصالح مناسب بسيار اهميت دارد. اين موضوع در بتن

  ويژه شرايط درريزي  بتن -1-7-8
 شـبكه،  درون اتصاالت ها، منهول ترسازي،بس نظير مواردي در فاضالبي بتني هاي سازه اجراي هنگام كه اين به توجه با

 شـرايط  در بـتن  اجرايـي  موارد به است الزم باشد درجاريزي  بتن به نياز است ممكن...  و خانه تصفيه به اتصال انشعابات،
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 هنگام بتن دماي حد از بيش افزايش يا كاهش. نمود توجه ،شوند مي شناخته ويژه شرايط عنوان به كه سرد و گرم هوايي
 و انداختـه تـاخير   بـه  را مقاومت كسب بتن دماي كاهشآورد.  به وجود مي شده سخت و تازه بتن در را مشكالتي تساخ
 نـرخ  افـزايش  با و ديگر مكانيزمي با نيز بتن دماي افزايشكه  درحالي ،دهد مي كاهش شدت به را شده كسب مقاومت گاه

 سرد هواي درريزي  بتن براي هايي توصيه اساس، همين بر .رساند مي آسيب بتن به رطوبت كاهش و سيمان هيدراتاسيون
 . رساند ممكن حداقل به راها  آسيب اينتوان  مي ها آن رعايت با كه است شده ارائه گرم و

  فاضالب بتني يها لوله داخلي سطوح محافظت -1-7-9
 )گيـرد  مي صورتوژيكي بيولميكرو اسيد با هيدراته سيمان واكنش طريق از (كه بتن سطح تخريب مكانيزم به توجه با
 تـرين  مرسوم از يكي. گردد محافظت فاضالب با تماس از بتن سطح كه است الزم ،ها تر لوله بيش عمر افزايش جهت گاهي
 واكـنش  و خورنده عوامل نفوذ از بتن سطح به مناسب چسبندگي ضمن كه است حفاظتي يها پوشش از استفادهها  روش
 آن فاضـالبي محـيط   بـا  ارتبـاط  در نكته ينتر مهم شد، گفته كهگونه  چنين همان هم .نمايد مي جلوگيري سيمان با ها آن

  . باشد دتوان مي نيزبيولوژيكي ميكرو نوع از بلكه نبوده سولفوريك) (اسيدشيميايي  نوع از فقط آن در خوردگي كه است
 هـوازي  سـپس  و هوازي بي يها طمحي در ها آن ساز و سوخت اثر در و نموده فعاليت ها ميكروب خوردگي، نوع اين در
 يهـا  آزمـايش  اسـاس  بر آن اثر شدت كهشود  مي توليد )شيميايي نه (وبيولوژيكي ميكرو سولفوريك اسيد فاضالب درون
 تشـكيل  بتن سطح بر را هايي كلوني ها ميكروب مكانيزم، اين در. استشيميايي  سولفوريك اسيد از شديدتر گرفته صورت

 اسيدي مقاومت بر عالوه كه شود استفاده ييها پوشش از كه است الزم بنابراين. برد مي باال را سيدا توليد نرخ كهدهند  مي
  . باشند مقاوم ها قارچ وها  باكتري فعاليت و رشد مقابل در

 عـالوه  كه است داخلي سطح زبري كاهش ،شود مي جلوگيري ها ارگانيزم فعاليت از آن كمك به كه ييها روش از يكي
 نمايـد  مي جلوگيري باكتريايي هاي كلوني تشكيل و داخلي جداره بر رسوبات ماندن باقي از فاضالب يابي جريان افزايش بر
  شود.  مي حاصل ها توپوش يا وها  پوشش اجراي و اعمال با راهكار اين كه

 اسـترها  پلي. استرها پلي و ها يورتان پلي از: عبارتند هستند دارا را اسيدي مقاومت بهترين كه ييها پوشش كليبه طور 
 قطعـات  يهـا  پوشش ترين مرسوم از يكي بنابراينشوند.  مي ساختاري تخريب دچار و بوده حساس بتن قلياييت به نسبت
  باشد.  مي )PU( ها يورتان پلي اسيدي يها محيط در بتني

. اسـت  فتـه گر قـرار  توجـه  مـورد  بسـيار  ميكروبـي  وشـيميايي   يهـا  آزمـايش  طي مختلف يها پوشش عملكرد نحوه
 صورت هيدروكسيل هاي گروه كمك به ها آن پخت عمليات و جزئي دو معموال سطوح حفاظت در مصرفي هاي يورتان پلي
 ايـن  از (يعنـي  شوندتامين  اكريليك يا و اپوكسي استر، پلي هاي رزين ازتواند  مي هيدروكسيل هاي گروه اين كهگيرد  مي

 بـه  توجـه  بـا  كـه  دارد وجـود  نيز يورتان پلي هاي رزين از ديگري نوع. شود) فادهاست دوم جزء يا هاردنربه عنوان  ها رزين
 . شوند پخت ندتوان محيط مي رطوبت كمك به و بوده جزئي يك دارند كه باالييشيميايي  فعاليت
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 را آن اشـتباه  بـه  برخـي  كهشود  مي استفاده يوريا پلي نامه بها  پوشش از جديدي نوع از نفت و برق صنايع در امروزه
 اي شبكه دانسيتهشود.  مي استفاده آمين دي از بود ال دي كه دوم جزء جاي بهها  پوشش ايندانند.  مي يورتان پلي همان
 چسـبندگي  باشيميايي  مواد و خوردگي برابر در مقاوم بسيار خصوصيات با پوششي و بوده زياد بسيار حاصل رزين شدن
 عمـر  طـول  و نرسيده اثبات به آزمايشگاهيبه طور  هنوز فاضالبيمحيط  در ها آن دعملكر و دوام اما. نمايد مي ايجاد عالي

  . ندارند مشخصي
 مـاده  يـك  معـرض  در كـه  مخـازن  وهـا   لولـه  داخلـي  سطوح حفاظت براي شده گرفتهبه كار يها روش از ديگر يكي

 بـه  نسـبت  ميكـرون)  500 از بـيش  ال(معمو باالتري ضخامت در معموال مواد اين. هستند 1ها توپوش دارند، قرارشيميايي 
  شوند.  مي استفاده حفاظتي، هاي پوشش

 هـاي  توپوش چه اگرروند.  به كار مي بتني و فلزي سطوح براي و بوده موجود پالستيكي و الستيكي انواع در ها توپوش
 به و شده توليدساخته  يشپ هاي ورقه شكل به ها توپوش غالبا اما ،گردند مي اعمال اسپري توسط كه دارند وجود نيز مايع
 نفوذپـذيري  داراي و بوده ضخيم بسيار مواد اين كه آنجا ازگردند.  مي متصل سطح به مكانيكي روش به يا و چسب كمك

 سـطوح  كـه  آنجـا  ازباشـد.   مي خورنده عوامل نفوذ برابر در كنندگي ممانعت ها آن حفاظت مكانيزم بنابراين ،باشند مي كم
  باشد.  مي ترموپالستيك ها آن براي معرفي هاي توپوش جنس بنابراين  ،باشند مي يررساناغ حرارتي نظر از بتني

 هـاي  ورقـه  از خاصـي  شـكل  از كـه  هسـتند  بتنـي  يهـا  شيميايي لولـه  مواد معرض در بتني سطوح ينتر مهم از يكي
 بـر  وارد يها تنش وها  ولهل در فاضالب جريان ديگر سوي از. نمايد مي استفاده سطح حفاظت براي پالستيكيساخته  پيش
 ها چسب كمك به لوله سطح به توپوش اتصال است ممكن كه گرديد تفكر اين پيدايش موجب بتن توپوش مشترك فصل

 (كـه  T شـكل  به هايي زائده داراي كه شد توليد پالستيكي هاي توپوش از خاصي نوع بنابراين. باشد نداشته را الزم كارايي
 قالـب  داخلـي  سـطح  روي بـر ريزي  بتن  از قبل ها ورقه اينباشد.  مي )V-stude( V يا و )شود مي ناميده T-lock اصطالحا

 الـذكر  فـوق  هاي زائده ،آوري عمل زمان شدن طي و لوله توليد از پس بنابراينشود.  مي انجامريزي  بتن سپس و شده نصب
 نماينـد  مي قفل بتن سطح به را ورقه مكانيكيبه طور  و شده تثبيت بتن درونباشند  مي مشخص تعداد و اندازه داراي كه
  . نمايد مي جلوگيري آن حركت از و

 زائـده  اطـراف  حـال  عـين  در و بوده سطحي بين كامل تماس در بتن با ورقه كه شود اجرا اي گونه هب بايد عمليات اين
 سـطح  بـه  آن اتصـال  و اجـرا  هنحو حفاظتي، قطعات اين از استفاده خصوص در نكته ينتر . مهمشود پر بتن با كامال ورقه

  . استها  قسمت اين در ها آن همپوشاني وها  لوله اتصال نقاط درچنين  هم و داخلي

                                                      
 

1- Linings 



  19  يفاضالب هاي محيط و بتن - اول فصل

 

  بندي جمع - 8- 1

 پـايش  براي تفكر ايجاد نيز و سازي  دوام با برايها  توصيه اعمال و مسلح بتني هاي سازه دوام به مربوطمسايل  بررسي
 رعايـت  هنـوز  كه داشت اذعانتوان  مي كليباشد. به طور مي ضروري امري شورك فاضالب و آب بتني هاي سازه در ها سازه

 مصـالح  چـون  ي. مسـايل دارد قرار ابهام از اي هاله در ها سازه پايشبه خصوص  و الزم يها آزمايش دوام، به مربوطمسايل 
 و سرد يا و گرم مناطق در بتن اجراي بتن،آوري  عمل بتن، ساخت صحيح، نحو به سيليس دوده كاربرد بتن، دهنده تشكيل
 دوام در مهـم  معيار عنوان به نفوذپذيري ميزان تشخيص يها آزمايش و آرماتور روي بتن الزم يها پوشش ضخامت رعايت

  . پذيرد نمي صورت مطلوب و مناسب طريق به يا وشود  مين انجام يا
 آن از حاكي فاضالبي محيط در بتن اريخچهت ولي است؛ دوام با بسيار مصالح از يكي بتن كه است اين بر تصور عموما

. دارد قـرار  جـدي  مشـكالت  معـرض  در دوام نظـر  نقطـه  از بـتن  اسـيدي،  خورنـده  وشـيميايي   امالح مقابل در كه است
 ساختماني مصالح تخريب به بخشيدن سرعت به قادر و هستند خورنده گازهاي وها  يون داراي عموما فاضالبي يها محيط

 بـه  ترتيـب  بـه  دارد فاضـالبي  خشـن  و سـخت  هـاي  محـيط  در و آبـي  هـاي  محيط در بتن كه اي دهعم مشكلباشند.  مي
 موقعيت ،ها فاضالب پيچيده بسيار و خشن محيط بنابراينگردد.  مي بربيولوژيكي  سولفوريك اسيد خوردگي و نفوذپذيري

 سـاختن  بـراي  راسـتا  اين در. است دهآور وجود به مشكالت اين بر غلبه منظور به مهندسين جدي تالش براي را اي ويژه
 مشخصات استانداردهاي ها، نامه آيين تدوين و جامع سازي مدل به نيازمند فاضالب و آبمحيط  در دوام با بتني هاي سازه
 فاضـالب  ماننـد  سخت فعالمحيط  در مقاوم بادوام بتني يها سازه طراحي براي جديد تكنولوژي يها دستورالعمل و فني
 بازرسـي،  هـاي  ليسـت  چـك  مناسـب،  يهـا  دسـتورالعمل  تـدوين  و دوام يهـا  شاخص گرفتن نظر در با كلي. به طور است

بـرداري   بهـره  اتتاسيسـ  در مـوردنظر  مفيـد  عمـر  بـا  منطبق را بتن دوامتوان  مي نگهداري، و حفاظت و ترميم تعميرات،
 . نمود مناسب





 

  2فصل 2

يي اجرا و فني مشكالت بندي دسته
 و فاضالب اتتاسيس بتن در جودمو

  زهكشي و ريياآب يها كانال
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  زهكشي و ريياآب يها كانال و فاضالب اتتاسيس بتن در موجوديي اجرا و فني مشكالت بندي دسته -فصل دوم

  مقدمه -1- 2

ت هاي مهندسي است. طي ساليان گذشته، نوع و كيفي ها و سازه ترين مصالح ساختماني در ساختمان بتن يكي از پرمصرف
هاي رفتاري بتن و اجـراي   موازات آن، مكانيزم چنين به اي تغيير كرده و هم هاي ساخت آن به طور قابل مالحظه مصالح و روش

هاي بتني در طي زمـان دچـار    اند. متاسفانه اين حقيقت وجود دارد كه بسياري از سازه دهي نيز شناخته شده در سرويس ها آن
را  هـا  آن كـارايي ها ظاهر و  ديدگي اين سازه و آسيب از فاكتورهاي متعددي است. خرابي خرابي شده و شدت اين آسيب متاثر 

  الشعاع قرار دهد.  و ايمني سازه را تحت شرايط كاري معمول تحت كاراييتغيير خواهد داد كه ممكن است 
هـا   بل قبـول ديگـري از سـازه   كنند، اما تعداد غيرقا هاي زيادي ايجاد مي بخشي را طي دهه ها كارآمدي رضايت اكثر سازه

كه مسايل زيادي در رسيدن به درجه الزمه براي اجـراي تعميـرات    جايي شوند. از آن وجود دارند كه دچار خرابي زودرس مي
هـاي تعميراتـي وجـود دارد بـه      هـاي بازسـازي، بهسـازي و روش    يك سازه وجود دارد، بنابراين نيازي به ترغيـب اسـتراتژي  

  كه: باشد به طوري نيازمند استفاده در كل فرآيند ساخت مي كاراييهاي بتني را ارتقا دهد. مفهوم  سازه كاراييكه  طوري
  وضوح تعريف و مشخص كنند و مطمئن باشند تـا   يك سازه را به كاراييكارفرمايان و مالكين نياز دارند تا ملزومات

هاي بازسازي شده همراه با كنتـرل مـالي و    سازه كاراييتري در  ها را رعايت كنند. لذا آنان اطمينان بيش تمامي آن
 هاي منابع يكپارچه نمايند.  ريزي و فعاليت كه بازسازي با برنامه خواهند به طوري هاي مشخص مي هزينه

 ارزيابي و برند كار به طراحي استراتژي و مشخصات در را كارايي ملزومات بتوانند تا دارند نياز مشاور مهندسين 
 استراتژي مشخصات ها، خرابي تشخيص در تري بيش اطمينان آنان لذا. باشد شده رعايت ها آن تمامي تا نمايند

 . خواهند مي را شده بازسازي هاي سازه  آينده كارايي و بازسازي

 تـا  نماينـد  اسـتفاده  طـوري  را مناسـب  مصـالح  و فرآيندها دارند نياز مصالح كنندگان تهيه و ترميم پيمانكاران 
 تـرميم  اجراي براي تري بيش اطالعات ترميم اندركاران دست قبيل اين. كنند رعايت را مورنياز كارايي ترازهاي

 . خواهانند را جديد يها تكنيك و ها تكنولوژي توسعه براي هايي فرصت و

 جديـد  بتنـي  هـاي  سـازه  سـاختن  بـراي  ضروري موارد به نسبت يتر بيش مالحظات و توجه به بتني هاي سازه تعمير
 بـراي  الزمـه  فني نكات خرابي، يها علت و اي سازه شرايط دقيق ارزيابي يك براي ضرورت از مالحظات اين. ستا نيازمند
 و مـواد  انتخاب در و داشته همراه به را ساخت خاص يها تكنيك خود كه سايت عمليات تنوع تعمير، مشخصات و طراحي
 مـورد  بايسـتي زمـان   به طـور هـم   بتني سازه يك 3تعمير و 2نگهداري ،1بررسي بنابراين،گردد.  مي خالصه تعمير يها روش
  . گيرد قرار توجه

                                                      
 

1- Investigation 
2- Maintenance 
3- Repair 
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منظـور   هاي بتني به هاي موجود در تعمير و نگهداري سازه براي روشن شدن موارد باال، نياز براي گردآوري اطالعات و داده
لح و مواد، و در اختيار گرفتن هاي فني در انتخاب مصا رسيدن به يك تشخيص مناسب و واقعي علت خرابي، تهيه كردن توصيه

هـاي بتنـي بـا درنظـر گـرفتن علـل        هاي احتمالي در سازه وجود دارد. در اين فصل ابتدا آسيب ،هاي تعميراتي مناسب تكنيك
كنـد، بحـث خواهـد شـد و سـپس       طرقي ارزيابي بتن در يك سازه را هدايت مي  كه به ها آنها و عالئم ظاهري  مختلف، نشانه

هاي بتني ارائه خواهد شد. در انتهاي اين فصـل نيـز بـه     تعمير و نگهداري همراه با معيارهاي قابل قبول در سازههاي  استراتژي
 پرداخته شده است. هاي آبياري و زهكشي  و كانالفاضالب  بتني تاسيسات هاي ها در سازه بندي آسيب دسته

  بتني يها سازه در ها آسيببندي  دسته - 2- 2

 قابليـت  و 2سـالمت  ،1دوام فاقـد  بتنـي  يهـا  سـازه  تـا شـوند   مـي  باعـث  اغلـب  ناسـب، نام ساخت و طراحي يها روش
 هـاي  ترم و عبارات. بيفتد اتفاق ساختمان دهي سرويس عمر از زمان هر درتواند  مي شرايط اين. باشند الزم 3دهي سرويس
 محققـين  ديگـر  و Concrete Society، ACI، ASTM، RILEM جملـه  از المللـي  بـين  و علمي موسسات توسط مختلفي

 زيـر  گـروه  سـه  در را شرايط اينتوان  مي كلي،. به طور است شده استفاده بتني يها سازه به وارده هاي آسيب درخصوص
  :نمودبندي  دسته

  4عيوب  -الف
  5خسارات  -ب
  6ها خرابي  -ج

 احـي طر اشـتباهات  يـا  خطاهـا  مـواد،  اي، سـازه  خطاهاي نتيجه در سازه يك هاي ديدگي آسيب معموال عيوب 
  شوند.  مي آشكار بررسي اولين در ها ديدگي آسيب اين وافتد  مي اتفاق سازه اوليه عمر در اغلب عيوبباشند.  مي

 حـال  در سـازه در حـالي كـه    است خارجي مكانيكي فاكتورهاي از ناشي سازه يك هاي ديدگي آسيب خسارات 
 باشد.  مي سرويس

 حـال  در كه بتني اعضاي بر معموال و شود ظاهر اي سازه ضعف رويداد در دتوان مي بتني سازه يك در ها خرابي 
 يـك  در اصـوال  امـا  .دهنـد  مـي  نمايش را بتن مشكالت ترين عمومي ها اينگذارند.  مي تاثير ،باشند مي سرويس
 شوند.  مي ظاهر خسارات و عيوب به نسبت تري آهسته فرآيند

                                                      
 

1- Durability 
2- Integrity 
3- Serviceability 
4- Defects 
5- Damages 
6- Deteriorations 
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  ها   خرابي و خسارات عيوب، علل -3- 2

تواند به داليل مختلفي آسيب ببيند. بعضي از ايـن داليـل    قاتي و محققين مختلف، بتن ميمطابق نظرات موسسات تحقي
  عبارتند از: تحليل و طراحي نامناسب، خطا در ساخت ناشي از كارگران غيرماهر و انتخاب نامناسب مواد و روش ساخت.  

  . است شده داده نشان) 1-2( شكل در بتن عيوب مختلف علل
 وسـيله  بـه توانـد   مـي  خسـارت . گـردد  آن تخريـب  باعـث  امـر  اين و ببيند خسارت ،برداري بهره لحا در دتوان مي بتن

 خسـارات  وسـعت  و طبيعـت . آيـد به وجود  انفجار و بتن سايش ضربه، سيل، و زلزله قبيل از طبيعي بالياي ،1سوزي آتش
  . )2-2 (شكل دارد خسارت مسبب عامل شدت به بستگي

  ):3-2 (شكل شود بندي دسته مقوله سه در دتوان مي بتني هاي سازه خرابي
  ، 2فيزيكي  -الف
  3شيميايي  -ب
  4شيميايي –فيزيكي   -ج

                                                      
 

1- Fire 
2- PHysical 
3- Chemical 
4- PHysical-Chemical 
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  بتن عيوب مختلف علل - 1- 2 شكل
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  بتن خسارات مختلف علل -2- 2شكل

 از بسـياري . گيـرد  جـاي  سـوم  مقولـه  درتوانـد   مي الدفو خوردگي وسيله به بتن در ترك يك گسترش مثالبه عنوان 
 علـل  ايـن  از بعضـي . انـد  كـرده  مطـرح  بـتن  يها خرابي براي را زيادي علل تحقيقاتيموسسات  و نويسندگان و محققين

)، 4-2(شـكل  2هـا و كلريـدها، خـوردگي آرمـاتور     ، تهـاجم سـولفات  1شدن آب -زدن يخشوند.  مي شامل را زير فاكتورهاي
  ). 5-2(شكل 4ها قليايي سنگدانه -، پوشش نامناسب آرماتورها، فعاليت سيليسي 3ونكربناتاسي

                                                      
 

1- Freezing-Thawing 
2- Corrosion 
3- Carbonation 
4- Alkali-Silica Reaction (ASR) 



 هاي آبياري و زهكشي برداري بتن تاسيسات فاضالب و كانال خت و بهرهاهنماي سار  28

 

  
  1بتن هاي خرابي مختلف علل -3- 2شكل

                                                      
 

1- D-Cracking 
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  آرماتور ازخوردگي ناشي خوردگي ترك -4- 2شكل

 
  ها دانهسنگ سيليسي - قليايي فعاليت از ناشي غازي پنجه يها ترك - 5- 2شكل
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  بتني يها سازه درها  خرابي و خسارات عيوب، شدن آشكار - 4- 2

 هـم  از ،5شـدن  پوسـته  ،4انـداختن  آب ،3جداشدن ،خوردگي ترك ،2باختگي رنگ ،1شدن كرمو هاي فرم در معموال عيوب
 . )6-2 (شكلشوند  مي ظاهر ناهنجار يها مكان تغيير و 6پاشيدگي
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  عيوب از ناشي يها آسيب شدن آشكار و عالئم -6- 2شكل

 ،8بـتن  سـطح  از كوچـك  يها قسمت پريدگي بيرون و 7شدن كن قلوه سطوح، خوردگي ترك بتني سازه خسارات عالئم
  . )7-2 (شكلشود  مي شامل را 12رويي) (آبله شدن سوراخ و 11شستگي آب ،10تابيدگي و 9پيچيدگي وها  مكان تغيير

                                                      
 

1- Honeycombing 
2- Discoloration 
3- Segregation 
4- Bleeding Channel 
5- Scaling 
6- Disintegration 
7- Spalling 
8- Popouts 
9- Curling 
10- Warping 
11- Scouring 
12- Pitting 
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  خسارات از ناشي هاي آسيب آشكارشدن و عالئم -7- 2شكل

 بعضا ،شوند مي ظاهر شيميايي -فيزيكي و شيميايي فيزيكي، داليل به كه بتني يها سازه 1يها خرابي از مختلفي عالئم
 نك قلوه پاشيدگي، ازهم 6شدن پوسته ،5آرماتور خوردگي ،4پودرشدگي ،3شدن  سوراخ ها، ترك ،2داخلي هاي انبساط صورت به

  . اند شده داده نشان) 8-2( شكل در خالصهبه طور  عالئم اينشوند.  مي ديده 8پريدگي بيرون و 7شدن

                                                      
 

1- Deterioration 
2- Internal Expansion 
3- Pitting 
4- Dusting 
5- Corrosion 
6- Scaling 
7- Spalling 
8- Popouts 
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  ها خرابي از ناشي هاي آسيب شدن آشكار و عالئم - 8- 2شكل

  بتني يها سازه درها  خرابي و خسارات عيوب، تشخيص و ارزيابي بازرسي، - 5- 2

 بـه  بازرسـي  برنامـه . اسـت  مداوم و منظمطور  به و مناسب يها زمان در بازرسي ،ها سازه ارزيابي در مهم موارد از يكي
 كـار  گـزارش  بازرسي، هر پايان در. دارد بستگي سازه اهميت سطح و نوع ،دهنده انجام كاركنان مهارت آن، اهميت ميزان

  . شود ارائه بايستي آن اهميت و نوع به بستگي
 يـا  و سـازه  كل است ممكنها  سازه پيچيدگي به بسته معموال كهباشد  مي سازه عمقي بررسي سي،بازر سطح باالترين

 وضـوح  به بايستي آسيب علت تعميراتي، كار نوع هر براي گيري تصميم از قبل. دهد پوشش را سازه از ناصري يا و ها لفهوم
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 از پس تنها است؛ نياز دقيق، ارزيابي و بررسي امانج بايد حال هر به اما است، واضح علت اوقات بعضي. شود داده تشخيص
  . نمود انتخاب را صحيح تعمير روشتوان  مي يندآفر اين انجام

 يـك  فرآينـد . اسـت  تـرميم  و بازسـازي  پروژه هر مرحله اولين سازه، موجود شرايط منطقي و كامل ارزيابي و بازرسي
 كـردن  آمـاده  تعميراتي، روش و مواد انتخاب جريان ها، آسيب ارزيابي يا 2بيني پيش ،1تشخيص شاملموثر  و بادوام ترميم
 شـده  گفته موارد براساس تعمير و ارزيابي آميز موفقيت برنامه يكباشد.  مي تعمير روش گيريبه كار و ديده آسيب سطوح

  . است شده داده نشان) 9-2( شكل در باال
ـ  دتوان مي نادرست تشخيص رازي شود، انجام زيان و ضرر علت صحيح تشخيص كه است مهم بسيار  انتخـاب  سـوي ه ب
 تشـخيص . باشـد  داشـته  همـراه  بـه  را تعميـر  زودرس خرابي سرانجامبه طوري كه  شود هدايت تعميراتي روش نامناسب
 مالحظـات  با همراه مناسب گيريبه كار روش و كامل سازي آماده مناسب، مصالح و مواد انتخاب به منجرتواند  مي صحيح

مـوثر   فاكتورهـاي . شـود  ايجـاد  بادوام تعميراتي سيستم يكبه طوري كه  گردد موجود بتن و تعميراتي مصالح سازگاري
  . است شده داده نشان) 10-2( شكل دربخش  رضايت تعمير يك براي

                                                      
 

1- Diagnosis 
2- Prognosis 



 هاي آبياري و زهكشي برداري بتن تاسيسات فاضالب و كانال خت و بهرهاهنماي سار  34

 

 
  بتن تعميراتي برنامه يك در اساسي مراحل -9- 2 شكل



  35  يزهكش و يآبيار يها كانال و فاضالب تاسيسات بتن در موجود اجرايي و يفن مشكالت يبند دسته -دوم فصل

 

 
  اساسي و ضروري ملزومات بابخش  رضايت تعمير يك فلوچارت -10- 2 شكل

  تشخيص -2-5-1
 وجـود  ،گيرنـد  مي قرار منظم و مداوم بازرسي يك تحت بتني يها كه سازه هنگامي مختلفي، بسيار فني نكات و عقايد

 دوام يـا  و اي سازه يفضع اجراي از ناشي كه 1آسيب رويت قابل عالئم بعضي نتيجه در عموما بتني يها سازه ارزيابي. دارد

                                                      
 

1- Distress 
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) 11-2( شـكل  در بتنـي  سـازه  يك در تشخيص متداول روشآيد.  به وجود مي گردد برمي سازه ايمني به خود نوبه به كه
  . است شده داده نشان

  
  بتني سازه يك در آسيب تشخيص فلوچارت -11- 2شكل
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 و مـدارك  مـرور  و آزمايشـگاهي  يهـا  آزمـايش  ،هـا  نمونـه  گـرفتن  وهـا   آزمايش ،1سايت داخل بازرسي فلوچارت، اين
  شود.  مي شامل را نتايج تحليل و تجزيه و ساختماني عمليات مستندات

 قابـل  بازرسي نگهداري، و عمليات ثبت مرور ساخت، و طراحي موجود مستندات مرور يك عموما تشخيص موضوعات
 سازه از گرفته باز بتن يها نمونه شرايط از آزمايشگاهي ارزيابي ،2بتن يرمخربغ هاي آزمايش وسيله به سازه ارزيابي رويت،

  . )12-2 (شكلشود  مي شامل را 3سنجي امكان مطالعه و گزارش يك نهايتا و

  
  ديده آسيب بتني يها سازه تشخيص و ارزيابي موضوعات -12- 2 شكل

. آورد دست به را سازه درباره اطالعات دارد امكان كه جايي تا دتوان مي مهندس يك ود،موج اطالعات سابقه به توجه با
 و پيمانكـاران  مهندسـين،  از اطالعـات آوري  جمـع  و طرح مشخصات و ترسيمات ساخت، ركوردهاي ؛شامل اطالعات اين

 انجـام  را خـود  عينـي  بازرسـي  ها آنه ك اين از قبل گيرد قرار مهندسين اختيار درتواند  مي اطالعات اينباشد.  مي كارفرما
  . آيد دست به قديمي خيلي يها ساختمان براي مخصوصا اطالعات اين تا بود خواهد سخت بسيار اگرچه دهند،

                                                      
 

1- In-situ 
2- Non-Destructive Testing (NDT) 
3- Feasibility Study 
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 نخواهـد  محـدود  سازه خارجي ظاهر و شيميايي تجزيه مكانيكي، خصوصيات فيزيكي، شرايط مطالعات به بتن ارزيابي
 در بـتن  در مشـكل  يـك  علـت  حـاالت  بسياري درباشد.  مي بااهميت مساويبه طور  يطمح با سازه متقابل اثر درك. شد

  باشد.  مي بودن محيط معرض در شرايط يا دهي سرويس شرايط با ارتباط
كنـد.   مـي  درگير را سازه از جانبه همه بازديد يكبه طوري كه  شده شروع عيني بازرسي يك با كامل ارزيابي هرگونه

 و شده ترسيم سازه از خاصي قسمت در يا و سازه كل در ها آسيب يها موقعيت دسترسي، قابل سطوح از اوليه بازرسي در
 كليـدي  يهـا  گيـرد. شـاخص   مي انجام  سازه در آسيب، موقعيت عمومي تصوير بر عالوه آسيب يها نشانه از برداري عكس
  قبيل: از آسيب هاي مشخصه است ممكن مشكل

 زدگي) شوره و آب حضور ،طول جهت، موقعيت، (عرض، ،ها ترك 

 ( شدن كرمو و پاشيدگي هم از، شدن پوسته شدن، كن قلوه ) سطوح هاي آسيب 

 آب تراوش و بتني سطوح شدن تر 

 زدگي زنگ و باختگي رنگ 

 شدن) ورقه وخوردگي  ترك آرماتور، (زنگ خوردگي شواهد  

 شوند تعيين غيرمعمول هاي لرزش بر هعالو بايستي جايي هجاب يا نشست ها، مكان تغيير باشد، پذير امكان اگر . 

ـ  ها مي خرابي و خسارات عيوب، مقوله هر در بتن ديده اي از اعضاي آسيب نمونه  انتخـاب جزييـات   مطالعـه  بـراي  دتوان
 و اتصـاالت  تمـامي . باشـد  مـدنظر  بايستي سازه حاضر شرايط بر عالوه قبلي تعميرات يها موقعيت اوليه بازرسي در. شود
 هـاي  محل سبك دستي چكش يك از استفاده باتوان  مي اوليه بررسي در معموال و شده كنترل بايستي اهيگ تكيه طيشرا
 سـازه  مقدماتي بازرسي. كرد مشخص را آرماتور پوشش عمقي هاي گيري اندازه بر عالوه بتن سطوح زير پنهان شدن ورقه

  . باشد نداشته تقويت به نيازي سازه و نباشد اي سازه ضعف در حد سازه به وارده هاي آسيب كه دهد نشان است ممكن
تعيين خصوصيات مختلف بتن از قبيل مقاومت، مدول االستيسـيته، همگنـي و    )NDT(غيرمخرب  ياه هدف از آزمايش

هـاي قابـل كـاربرد     باشد. انتخاب روش و يا روش عيبي، عالوه بر شرايط تنش و كرنش بدون وارد كردن آسيب به بتن مي بي
اساس اطالعات مورد نياز، اندازه و طبيعت پروژه، شرايط سـايت و ريسـك در سـازه نيـاز دارد.      به قضاوت خوب بر ها آزمايش
غيرمخرب كه عموما براي ارزيابي بتن در سايت استفاده شده شامل آزمايش چكش اشميت، عمـق   هاي هاي آزمايش تكنيك

آرماتور، تعيين سرعت پالس (التراسـونيك)، سـوراخ كـردن     كربناتاسيون، ارزيابي ميكروسكوپي ترك، آزمايش تعيين پوشش
  باشد.   هاي سولفات و كلرايد، آزمايش نيم پيل و گالواپالس و تعيين مقاومت الكتريكي بتن مي عمقي براي تعيين ميزان يون

 تفادهاسـ  محـل  در مقاومـت  ارزيـابي  بـراي  كه ييها آن ،شوند بندي مي طبقه دسته دو بهچنين  هم آزمايش يها روش
 تعـدادي  ارزيـاب  مهنـدس  كـه  دارد وجـود  امكان اين. اند شده استفاده شده پنهان هاي آسيب براي كه ييها آن و اند شده
  . كند تهيه آزمايشگاه در الزم يها آزمايش انجام براي مرحله اين در را مغزه نمونه

 شـامل  را بـتن  مكـانيكي  و يزيكـي ف خصوصـيات  تعيـين  بـراي  اسـتاندارد  يها آزمايش تعدادي آزمايشگاهي، عمليات
 شـيميايي  آناليزهـاي  آب، جـذب  نفوذپـذيري،  و دانسـيته  كششي، و فشاري يها مقاومت قبيل ازها  آزمايش اينشود.  مي
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الذكر  شوند. تمام موارد بحث شده فوق هاي سولفات و كلرايد براي توصيف طبيعت حمله را شامل مي ، يونPH مقدار نظير
  داده شده است. ) نشان 13-2در شكل (

  بيني پيش -2-5-2
پذيرد.  ها صورت مي بندي موقعيت آسيب ، نوشتن گزارش و تصاوير، دستهها آنها و مشخصات  براساس موقعيت آسيب

منظور تعيين عمليات ضروري قابـل انجـام    هاي بتن بايستي به بندي، اهميت عيوب، خسارات و خرابي بعد از تعيين دسته
هاي تعميراتي اساسي بـراي وسـعت و    ها تهيه ابزاري براي برآورد كميت روش بندي آسيب ارزيابي شود. هدف اصلي دسته

توانـد تعميـر شـود يـا خيـر،       كـه آيـا سـازه مـي     باشد. در اين مرحله، بايستي در خصـوص ايـن   هاي بتن مي شدت آسيب
  گيري شود.  تصميم
هـاي   تنـاوب عيـوب، خسـارات و خرابـي    هـاي م  بندي كلي بـراي فـرم   منظور پاسخ به اين سوال، يك سيستم درجه به
توانـد تهيـه شـود.     مـي  ،اي و علـل مشـكالت بـتن    هاي بتني بستگي به نوع سازه، طراحي و ساخت، نوع عناصر سازه سازه

هاي خـاص وارده بـه    بندي درجه آسيب هايي براي دسته عنوان يك قسمت بااهميت استراتژي تعمير و نگهداري، تالش به
هـا   اي براي ارزيابي سطوح مختلـف آسـيب   بندي پيشنهادي چهار مقوله در بعضي مطالعات درجهبتن صورت گرفته است. 

  شرح زير آورده شده است: به
  فقدان ايمني در مقابل فرو ريختن  - )1مقوله (
  فقدان دوام  - )2مقوله (
  خسارت به ظاهر خارجي  - )3مقوله (
  اثر خسارت كم اهميت  - )4مقوله (

 شرح زير قرار داد: توان در سه مقوله اصلي به هاي وارده به بتن را مي بندي نمود كه زيان توان جمع مي بندي از اين دسته

  1حالت اصلي يا بزرگ - فقدان مقاوم بودن - )1مقوله (
توانـد تـرك خـورده و از هـم      باشد. سطح بـتن مـي   تجربه و روش نامناسب اجرا مي ناشي از كارگران كم 2عيوب  -الف

  . پاشيده شود
 باشد.  سوزي، نشست، سايش، انفجار و ضربه مي ناشي از بالياي طبيعي، آتش 3خسارات  -ب

 باشد.  وسيله آب، اسيدها يا عمل يخبندان مي ناشي از خوردگي پيوسته به 4ها خرابي  -ج

                                                      
 

1- Major 
2- Defect 
3- Damages 
4- Deteriorations 
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  1متوسط يا ماليم حالت – دوام فقدان – )2( مقوله
   نامناسب مصالح از ناشي عيوب  -الف
  گودي يا شدن سوراخ و خزش انقباض، از ناشي خسارات  -ب

 بتن، نفوذپذيري ناكافي، پوشش نظير فيزيكي يها به وسيله علت يا خورده ترك دتوان مي بتن پوسته يها خرابي  -ج
به وسيله  يا ضديخ، يها نمك و كربناتاسيون كلرايدها، وها  سولفات حمله قبيل از شيميايي يها به وسيله علت يا

 . شود متورق آرماتور خوردگي و شدن آب – زدگي يخ نظير شيميايي –فيزيكي يها علت

  2كوچك يا ضعيف حالت – اهميت كم هاي آسيب و خارجي ظاهر به وارده زيان -)3( مقوله
  . باشند بتن ضعيف خصوصيات و كيفيتبه وسيله  ندتوان مي عيوب  -الف
 . باشند حرارت رجهد تغييرات و حرارتي ناسازگاريبه وسيله  ندتوان مي خسارات  -ب

 باشند.  مي 3درزها پاشيدگي هم از و نشده كامل مراقبت ترك، و سطح شدن كنده نتيجه درها  خرابي  -ج

                                                      
 

1- Moderate 
2- Minor 
3- Joints 
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  بتني يها سازه در ها آسيب تشخيص براي اه آزمايش و گيري نمونه بازرسي، موارد -13- 2شكل

   بتن تعميراتي مواد سازگاري -2-5-3
 مـوارد  بـه  نسبت را يتر بيش آور الزام موارد معموالبخش  رضايت تعمير برنامه يك براي مناسب تعميراتي مواد انتخاب

 معمـولي  بـتن  مصـالح  و مواد ازتر  وسيع معموال شده استفاده متعارف مصالح و مواد حدودگيرد.  مي دربر جديد سازه يك
 نظـر  در موجـود  مواد با و يكديگر با را مختلف مصالح و مواد زگارياسان دارد اجبار كننده ترميم مهندس بنابراينباشد.  مي
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 ايـن . باشـند  مـوردنظر  اسـت  ممكـن هـا   افزودنـي  ديگر يا پليمرها با شده اصالحبه عنوان  سيماني، مواد مشخصات. بگيرد
 دوام و شخـز  انقبـاض،  حرارتـي،  انبساط ضريب االستيسيته، مدول فشاري، و برشي يها تنش مثال،به عنوان  مشخصات

 از ناشـي  مـواد  حجم تغيير بر موجود، بتن با تعميراتي مصالح و مواد سازگاري حالت درشوند.  مي شامل را تعميراتي مواد
  . است شده تاكيد متفاوت االستيسيته مدول بر و انقباض كششي، و فشاري يها تنش رطوبت، و حرارت درجه تغييرات

 المللـي  بينهاي  ي بتني استفاده شده و يكي از مباحث مورد نظر در همايشها عموما در تعمير سازه 1عبارت سازگاري
مـابين مـواد    2تواند به عنوان يك تعادل خصوصيات فيزيكي، شيميايي و الكتروشـيميايي و ابعـادي   باشد. سازگاري مي مي

هـاي تحريـك    ابر تمام تـنش بر تواند در  دهد تعمير مي به طوري كه اطمينان مي ،هاي موجود تعريف شود تعميراتي و اليه
هاي وارده در طي يك زمان معـين   ها و خرابي شده توسط تغييرات حجم و اثرات شيميايي و الكتروشيميايي بدون آسيب

  پايدار باشد. 
 مكـانيكي)،  و اي (سـازه  فيزيكـي  خصوصـيات  بـه  كليبه طور  دتوان مي سازگاري كه نمود بندي جمعتوان  مي بنابراين
 بنـدي  تقسـيم  اصـلي  بـتن  بـا  تعميراتي مواد خصوصيات كردن متعادل منظور به ابعادي و الكتروشيميايي ،دوام شيميايي،

 عمـر  از زمان هر در شده اعمال و شدهبيني  پيش يها تنش تمام برابر در تعمير سيستم كه است ضروري تعادل اين. شود
  .باشد پايدار سازه دهي سرويس

 آمـده  وجود به تعميراتي مواد شده جلوگيري انقباضباشد.  مي بتن تعمير هاي فهلوم ينتر مهم از يكي ابعادي سازگاري
 سـاخت  با مقايسه در را تعميراتي يها پروژه پيچيدگي اي مالحظه قابلبه طور  موجود بتن هاي اليه به پيوستگي طريق از
  دهد. مي افزايش جديد سازهاي و

باشـد.   مـي  حجـم  تغييـرات  از ناشـي  شـده  جلـوگيري  انقباض هنتيج در اغلب تعميراتي مواد پيوستگي عدم وها  ترك
 پتانسيل نمودن حداقلجهت  موجود بتن هاي اليه با ابعادي نظر از بايستي شده مشخص تعميراتي مصالح و مواد بنابراين

ارنـد  گذ تـاثير مـي   ابعـادي  سازگاري بر كه موادي خصوصيات از دسته آن. دنباش سازگار شدن) (خراب رفتن بين از براي
  شوند. مي شامل را خزش و االستيسيته مدول حرارتي، انبساط خشك، انقباض
  دارند. نياز شده تعمير بتن به را بارها انتقال و حمل برايالزم  مكانيكي اتحداقل مشخص تعميراتي مصالح و مواد
 انقبـاض  نظير حجم، شده جلوگيري تغييرات از ناشي يها تنش بايستي تعميراتي مواد خارجي، وارده بارهاي بر عالوه
 و شـده  تحريـك  مـواد  يـك  در كششـي  يهـا  تـنش  نيـز،  فيزيكـي  سازگاري در. كنند خنثي را حرارتي انبساط و خشك
 در بايسـتي  تعميراتـي  مـواد  اين، بر عالوهشود.  مي اليه دو سطح در توجهي قابل برش باعث ديگري در فشاري يها تنش
  . كند مقاومت نبت در رطوبتتاثير  و شيميايي عمل مقابل

                                                      
 

1- Compatibility 
2- Dimensional 
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 ديگـر  و سـايش  شـيميايي،  حملـه  هـوازدگي،  عمل از ناشي تغييرات مقابل در آن تواناييبه عنوان  سيماني بتن دوام
 تـا  اسـت  اصـولي  و اساسي بسيار باشد، ضروري موجود بتن خرابي علت به تعميري اگر. است شده تعريف سرويس شرايط
 و اصـلي  الزمه ،موجود بتن و تعميري بتن هاي اليه بين خوب يوستگيپ حاالت، اغلب در. شود تعيين آسيب وسعت علت
. آورد مـي به وجـود   را كافي پيوستگي مقاومت اغلب ،شده آماده كامال سطحباشد.  بخش مي رضايت تعمير يك براي عمده
به  كه بحراني لعوام. شود گرفته درنظر بايستي موجود بتن و تعميراتي مواد بين كافي چسبندگي و نفوذپذيريچنين  هم

  . اند شده داده نشان) 14-2( شكل در ندموثر عمل در تعميراتي بتن سازگاري بر وسيعطور 

  
  موجود بتن و تعميراتي مواد سازگاري برموثر  عوامل - 14- 2 شكل

   تعمير براي بتن سازي آماده و برداشتن - 2-5-4
 برداشـتن . اسـت  شـده بينـي   پـيش  بعـدي  تعميـرات  انجام براي موجود بتن زيسا آماده تعميراتي يها پروژه اغلب در
. است الزامي امري كند ايجاد را تعميراتي مواد پيوستگي كه سطوحي تهيه براي ديده خسارت و آلوده شده، خراب يها بتن

ـ  چگـونگي  در مراقبت شده، انتخاب مواد يا تعمير روش پيچيدگي يا و هزينه گرفتن نظر در بدون  بـتن  كـردن  طـرف  رب
. بود خواهد آميز موفقيت تعميراتي پروژه يك آيا كه كند مي مشخص اغلب شده آماده بتن سطح چگونگي در و ديده آسيب

  باشد.  مي كارگاهي بحراني مراحل از يكي سطح سازي آماده فرآيند بنابراين
هـاي تعميـر و    زامـي اسـت. در بسـياري از پـروژه    ديـده ال  هاي آسيب معموال در يك پروژه تعميراتي يا بهسازي، برداشتن بتن

شـود؛ امـا در بعضـي     منظور اطمينان از برطرف كردن حجم بتن خراب شده برداشـته مـي   نگهداري، بتن در يك عمق مشخص به
شـده   هـاي انتخـاب   هاي سـالم نيـز برداشـته شـوند. روش     اي از بتن شود يك مقدار قابل مالحظه حاالت، اين تجهيزات باعث مي
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مانده بتن در سايت داشته باشد.  ترين اثر احتمالي را بر باقي خطر و اقتصادي باشند و ممكن است كم اشتن بتن ممكن است بيبرد
  انتخاب يك روش برداشت كامل ممكن است اثر قابل توجهي بر طول زماني كه سازه بايستي خارج از سرويس باشد داشته باشد. 

باشـد.   ديده موجود مـي  هاي مختلف برداشت و تميز كردن بتن آسيب اجراي جنبه) براي 1- 2هاي بسياري (جدول  تكنيك
هاي جديد به طور پيوسـته در حـال توسـعه هسـتند امـا       هاي خاصي دارد. اگرچه فناوري ها مزايا و محدوديت هر يك از روش

  گيرد.  انجام مي ها آندن كاره بو هاي بادي دستي به علت قابليت تحرك و همه تر كارهاي برداشتن بتن توسط چكش بيش
هـاي برداشـتن بـراي     باشند. در بعضي موارد، تركيبـي از روش  ها مي روش از جديدترين 1آبكاري با فشار  تخريب و كنده

شود. به عنوان مثال يك روش بـرش ممكـن اسـت     هايي كه نبايستي برداشته شوند استفاده مي محدود كردن خسارت به بتن
  شود.  ستفاده شده و روش ضربه زدن به عنوان ابزار اصلي برداشتن بتن به كار گرفته ميبراي معين كردن يك سطح ا

   تعميراتي مصالح و مواد -2-5-5
 ايـن كـه   اين علت به. نمايندتامين  را متنوعي خصوصيات بتوانند تا اند شده فرموله طوري بتن تعميرات مصالح و مواد

 الزم را دقيقـي  مطالعـه  خـاص  كـاربرد  يك براي مواد صحيح انتخاب باشند، اثرگذار تعمير اجراي بر دتوان مي خصوصيات
 آن و برشـي  مقاومـت  پيوسـتگي،  مقاومـت  فشـاري،  مقاومت اند، شده مشخص عموما كه تعميراتي مواد خصوصيات. دارد

د گذارن مي اثر حرارتي انبساط ضريب و االستيسيته مدول خشك، انقباض نظير حجم تغييرات بر كه خصوصياتي از دسته
 مقابـل  در مقاومـت  يا ينيپا ، نفوذپذيري2آب شدن - زدن يخ برابر در مقاومت قبيل از خصوصيات ديگرشود.  مي شامل را

  . شوند مشخص است ممكن ها سولفات

 تعميرات براي بتن برداشتن يها روش عموميبندي  دسته - 1-2جدول

 خاص هاي روش شرح روشنام

 3تركاندن و شكاف دادن
يدن، گازهاي انبساط سريع محبوس شده را در سري از هاي تركانروش
 گيرند.  هايي به منظور شكست كنترل شده و برداشتن بتن را به كار ميگمانه

 تركاندن و شكاف دادن انفجاري

 4خرد كردن
هاي قدرتمند هيدروليكي را براي خرد كردن و هاي خرد كردن، فكروش

 گيرند.  برداشتن بتن به كار مي
 :5مكانيكيخردكردن 

 قابل حمل و سبك

 6برش دادن
هاي محيطي عميق را در بتن براي برداشتن به  هاي برش دادن، برش روش

 گيرند.  عنوان يك واحد يا واحدهايي به كار مي

  برش با سرعت آب ساينده
  هاي الماسه برش با تيغه
 7هاي الماسه برش با سيم

 برش گرمايي

                                                      
 

1- Hydromilling and Hydrodemolition 
2- Freezing-Thawing 
3- Blasting 
4- Crushing 
5- Boom-mounted 
6- Cutting 
7- Stitch drilling 
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 هاي برداشتن بتن براي تعميرات شبندي عمومي رو دسته - 1- 2ادامه جدول

 هاي خاص روش شرح نام روش

 1ضربه زدن
هاي تكراري به سطح با يك جرم براي شكستن و  هاي ضربه زدن، ضربه روش

 گيرند.  قلوه كن كردن بتن رابه كار مي

 ضربه زدن مكانيكي:

 2دستي و سبك

 3عمل فنريو 

 4خراشيدن
زايي را برايءخال –ش يا فرسايش هاي سايهاي خراشيدن، معموال تكنيكروش

 گيرند. برداشتن بتن از سطوح به كار مي
 خراشيدن با آب

 خراشيدن با سرمته چرخنده

  5پيش شكافتن
اي را در يك الگوي از پيش طراحي شدههاي پيش شكافتن، نيروهاي گوهروش
ن هاي كنترل شده در بتن براي تسهيل در برداشت ها به منظور ايجاد ترك گمانه

 گيرند.  بتن با ديگر ابزارها به كار مي

 پيش شكافتن:
 ماده منبسط شونده شيميايي

 6شكافنده جك پيستوني
  

دهي و ملزومات مهندسـي و   انتخاب مناسب مواد تعميراتي به علت خرابي، وسعت خرابي، قابليت اجرا، موارد سرويس
خواص مواد الزمه، انتخاب مواد مخصوص انجام خواهد شد. مالكيت بستگي دارد. تنها پس از تعريف اين معيارها و تعيين 

مشـكل اسـت.    ،انتخاب مواد و مصالحي كه تمامي خصوصيات ضروري تهيه شده به وسيله شرايط و ملزومات را دارا باشد
بـه  كنـد. انتخـاب نهـايي مـواد و مصـالح       تر از يك ماده يا سيستمي از مواد، ملزومات خواسته شده را ارضا مي اغلب بيش

  تعادل بهينه عوامل اجرا، ريسك و هزينه بستگي دارد. 
هاي اخير با خصوصيات دوام و مقاومت بسـيار   در سال ي بسياريهايي از بتن و انواع مختلف پليمرها كاربردها مخلوط

ا تناسـب  هاي ب هاي سيمان پرتلند و سنگدانه مالت ،شوند. اغلب مواد استفاده شده براي تعميرات عميق خوب استفاده مي
ها)، يـا   هاي خاص (نظير دوده سيليس)، پليمرها (التكس اند. دوام اين قبيل مواد با استفاده از پوزوالن خوب را به كار برده

 تواند افزايش يابد. مواد تعميراتي موجود كه بسـيار نامحـدود در بـتن    دهند مي هايي كه نفوذپذيري را كاهش مي افزودني
تواننـد در دو   مـي  ،اند استفاده شده )PIC( پليمري شده تزريق بتن و )PC( پليمري بتن ،)PPCC( پليمري پرتلند سيمان

هـا،   بوتـادين، اپكسـي   -هـا، رزيـن اسـتايرن    بنـدي شـوند. پليمرهـا، اكريليـك     ها طبقه دسته پليمرهاي امولسيون و رزين
  شوند.  ها را شامل مي يورتان اكريالت و پلي ، متيل متا7استرها پلي

 بـاال،  آلـومين  بـا  سـيمان  معمولي، پرتلند سيمان قبيل از 8شده بندي بسته پيش از سيماني مصالح و مواد اين،بر عالوه
بـه   اليـافي  مواد وگدازي  آهن روباره سيمان ،1سيليس ، دوده9بادي خاكستر نظير مصنوعي پوزوالني مواد سيماني، گروت
  . اند شده داده نشان) 15-2( شكل در تعميراتي مواد مختلف انواع. اند شده استفاده تعميراتي كارهاي در وسيعيطور 

                                                      
 

1- Impacting 
2- Boom-mounted 
3 - Spring-action 

4- Milling 
5- Presplitting 
6- Plug-and-feather splitter 
7- Polyesters 
8- Prepacked Cementitious Materials 
9- Fly Ash 
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 بتنـي  سـازه  يـك  در مـدت  طـوالني  دوام يـك  ارائة براي بايستي ها آن دوام و اي سازه خواص تعميراتي، مواد و مصالح
  شوند: ارزيابي و مشخص زير پارامترهاي توسط شده تعمير

 يخ ذوب -يخبندان مقابل در مقاومت 

 شدن وستهپ مقابل در مقاومت 

 سايش مقابل در مقاومت 

 كلرايد يون مقابل در نفوذپذيري 

 كششي فشاري، مقاومت 

 خزش و انقباض 

   بتن تعمير براي كاربردي يها روش -2-5-6
 تعيينبه منظور  بايستي بتن يها خرابي و خسارات عيوب، اثر و علت حدود و دامنه جامع، و كامل ارزيابي يك از بعد
 اطالعـات  كننـده،  اسـتفاده  نيازهـاي  و ملزومـات  با همراه ارزيابي نتايج. گردد هدايت دهش گرفتهبه كار  ضروري عمليات
 وارده، آسـيب  طبيعـت  بـه  تعميراتـي  يهـا  روش انتخـاب دهد.  مي شكل تعميراتي روش انتخاب براي را ضروري خارجي

 بهسـازي  يـك  تعميـر  آياكه  ينا و هزينه مواد، موجوديت محيط، موجود، سازه با سازگاري و اجرا قابليت دوام، مالحظات
  شوند: بندي طبقه زير ي هدست 5 در دتوان مي اصلي و عمده يها . روشدارد بستگي دائمي يا است موقتي

 2جايگزيني 

 3تعمير 

 4تقويت 

 5تثبيت 

 6حفاظت 

 تري نسبت به عمر  اي را بيان نمايد كه طول عمر ذاتي كم ممكن است تعمير نهايي آن عناصر سازه ؛جايگزيني
 دهي سازه دارند.  يسسرو

                                                                                                                                                                           
 

1- Silica fume 
2- Replacement 
3- Repair 
4- Strengthening 
5- Stabilization 
6- Protection 
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 هـا، ظرفيـت    دهـي آن  رسيده يك سازه در مشخصات قابليت سرويس به بهسازي و اصالح عناصر آسيب ؛تعمير
 شود.  ها ارجاع داده مي باربري و يا بهبود دوام آن

 1باشد. به عنوان مثال، روكش دادن بـتن  اصالح يك عضو يا يك سازه به منظور افزايش ظرفيت آن مي ؛تقويت 
 را افزايش خواهد داد.  ستون، ظرفيت باربري فشاري آن يك

 باشد. به عنوان مثال، نشست يـك سـازه    فرآيند جلوگيري از پيشرفت يك موقعيت ناخواسته خاص مي ؛تثبيت
 تثبيت شود.  ،تر به منظور جلوگيري از حركت بيش 2ريزي تواند به وسيله دوغاب مي

 چنين حفاظت گيرد. هم ز وارد شدن خسارت به سازه انجام ميعملياتي است كه به قصد جلوگيري ا ؛حفاظت، 
 باشد:  ه زير ميحروش كنترل علت خرابي يا عمل غير عادي استفاده كننده به وسيله موارد مطرو

 دهي سرويس شرايط در تغيير،  
 دهي سرويس شرايط مقابل در بهتر ايستادگي براي بتن فيزيكي خصوصيات بردن باال، 

 مستعد بتن و محيطي سرويس/ شرايط بين حصار يك نصب، 

 باشد مي فاكتور يك آرماتور خوردگي كه زماني الكتروشيميايي رفتار تغيير . 

                                                      
 

1- Concrete jacketing 
2- Grouting 
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  بتن تعميرات در شده استفاده مواد مختلف انواع -15- 2شكل
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 كـه  محيطـي  سـرويس/  يشـرايط  به وسيله است ممكن كه است خرابي از فرم يك بتن شدن كن قلوه مثالبه عنوان 
 اسـتفاده به وسيله  است ممكن محيطي سرويس/ شرايط از بتن حفاظت. آيدكند به وجود  مي ترغيب را آرماتور خوردگي
  صورت پذيرد.  3ها يا پوشش 2، غشاها1سيلرها

  بندي گردد:  اگر سازه به تقويت نيازي نداشته باشد، كار تعمير سازه ممكن است به صورت زير دسته
  5هاي كوچكي از سطح بتن پريدگي قسمت كن شدن و بيرون ، قلوه4اليه شدن تعمير سطوح بتني اليه  -الف
  شيميايي) و (فيزيكي بتن يها ترك تعمير  -ب

  زده) (زنگ شده خورده آرماتور تعمير  -ج

 6درزها تعمير  -د

  . اند شده دهدا نشان) 16-2( شكل در بتني يها سازه تعمير براي مختلفي كاربردي يها روش

  بتني يها سازه نگهداري و دوام يها توصيه -6- 2

 آسـيب  از جلـوگيري باشد.  مي شده خراب بتن تعمير از تر آسان و اقتصادي بسيار بتن به رسانيدن آسيب از جلوگيري
 ممكـن آوري  عمـل  و قرارگيري يها روش و مناسب اختالط يها نسبت مناسب، مصالح انتخاب با حقيقت در بتن ديدگي

 داده تشـخيص  سـازه  طراحـي  طـي  در است ممكن امر اين باشد، الزمها  خرابي مقابل در يتر بيش حفاظت اگرباشد.  مي
 و گونـاگون  طرق. دارد وجود بتن نگهداري عمل كردن دنبال براي خاص نيازي عموما بنابراين،. شود گرفتهبه كار  و شده
 نامناسـب،  مـواد  كـردن  برطـرف  منظـور  بـه  بـتن  كردن تميز ها، كاري كنده وها  ترك موقعه ب ترميم بتن، نگهداري اصلي

  شود.  مي شامل را درزها ترميم و سطوح حفاظت
 مشـخص  علـت  يـك  حـدامكان  تا شود دشنهاپي كه است ساده بسيار. است اي پيچيده بسيار موضوع بتن شدن خراب

 اسـت  ممكن عالئم از بسياريكه  جايي آن زا. گردد تعيين سازه، يك ارزيابي طي در آمدهبه وجود  عارضه هر براي خرابي
 و خسـارات  عيوب، اساسي يها علت از اصولي دانش و فهم يك داشتن آيد،به وجود  بتن در مكانيزم يك از بيش علت به

 اجازهبه طوري كه  آوردبه وجود  راها  ترك است ممكن آرماتور زدگي زنگ مثال،. به عنوان است ضروري بتن يها خرابي
 شدن آب – زدن يخ عملبه وسيله  را يتر بيش خرابيتواند  مي رطوبت اين. بدهد بتن داخل به را يتر بيش ترطوب ورود

  . آورد وارد بتن به

                                                      
 

1- Sealers 
2- Membrane 
3- Coatings 
4- Delamination 
5- Popouts 
6- Joints 



 هاي آبياري و زهكشي برداري بتن تاسيسات فاضالب و كانال خت و بهرهاهنماي سار  50

 

 از يكي بتن دوام. گيردنشات  سازه يك دهي سرويس قابليت و سالمت دوام، از است ممكن اي سازه مسايل و مشكالت
 طـول  بـراي  كه باشد داشته را شرايطي برابر در استقامت قابليت بتن تا است ضروري زيرا است، آن خصوصيات ينتر مهم
 كـاهش  جهـت  به ها آن دوام بردن باالبه منظور  بتني يها سازه ساخت و طراحي. باشد شده طراحي سازه يك كامل عمر

بـه طـور    كـه  متعـددي  يهـا  علـت  پيچيدگي رغم علي. است گرفته قرار توسعه و توجه مورد نگهداري و تعمير يها هزينه
 يا علت تعيينبه منظور  حاالتتر  بيش در خرابي و علت مختلف هاي مكانيزم اوليه دانش يك دادن ،كنند مي كارزمان  هم

 گزينش با ارتباط در را هوشمندانه انتخاب يك و بوده پذير امكان خاص سازه يك در شده ديده يها خرابي اوليه يها علت
 مشاهده يك آن اجرايي يها روش و مناسب تعميراتي ماده يك انتخاب بنابراين. آورد مي فراهم تعميراتي يها روش و مواد

. دارد نيـاز  را دوام با ارتباط در موجود اطالعات از منبع يك با همراه ها آن احتمالي علل يا و علت و عالئم از سيستماتيك
بـه وسـيله    شـده  چـاپ  تكنيكـي  يهـا  گـزارش  و نشـريات  ،ACI، BSI نظيـر  هايي نامه آيين از مستقيما كه اطالعات اين

  . اند شده داده نشان) 17-2( شكل در است شده گرفته Concrete Society و FIP،USACE، RILEM مانند موسساتي
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  بتني يها سازه تعمير براي كاربردي يها روش - 16- 2شكل
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    بتن در ها آسيببندي  طبقه - 7- 2

 بـراي  الزمـه  فنـي  نكـات  سـطح  هـا،  آسيب علل و اي سازه شرايط دقيق ارزيابي به نياز داليله ب تنيب يها سازه تعمير
 پيچيـده  ،كند مي درگير را خاص مصالح وها  روش از استفاده معموال كه سايت عمليات تنوع و تعمير مشخصات و طراحي

 يـا  تعميـر  اجـراي  و طراحـي  با ارتباط در يزآم موفقيت تصميمات در حدي تا سازه، مهندسين مسايل، اين رغم علي. است
  . هستند سهيم موجود بتني يها سازه بازسازي كارهاي

 يـا  و دوام بـا  جـايگزين  مصـالح  و مـواد  طراحـي  در راهنمـايي  جهـت  به ها آن علل تعيين وها  خرابي كردن مشخص
 بهتـرين  براساس بندي جمع يك سيمترباشد.  مي بتن تعميرات برنامه هر اصلي يها بخش از مناسب، تعميراتي يها روش

 ممكـن  اطالعـات  ايـن . است برخوردار خاصي اهميت از سازه يك موثرتر بازسازيبه منظور  موجود اطالعات و مشاهدات
 در. آيـد به دسـت   اطالعات بانك يك از شده گرفته تصاوير يا و مهندس يكبه وسيله  عيني مشاهدات و بازرسي از است
 انجـام  يهـا  آزمايش يا و ))NDT( غيرمخرب هاي (آزمايش محل در آزمايشات از است ممكن تاطالعا اين حاالت، بعضي
  . آيندبه دست  آزمايشگاه در شده

  مقوله: سه دردهد  مي پوشش را سازه يك بتن در آسيب عالئم تمامي كليبه طور  كه ها آسيببندي  دسته
  ، 1بتنترك خوردگي   -الف
  و  2خرابي سطوح  -ب
 اند.  ) نشان داده شده18-2در شكل ( 3متفرقههاي  خرابي  -ج

  دهند.  مي نشان ها آن احتمالي علل با همراه را مقوله سه اين) 4-2( الي) 2-2( جداولچنين  هم

                                                      
 

1- Cracking 
2- Surface Distresses 
3- Miscellaneous Distresses 
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  بتني هاي سازه دوام مسايل به مربوط اطالعات - 17- 2شكل
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  بتني يها سازه در ها آسيببندي  دسته -18- 2 شكل

  ها آن با مرتبط علل و بتن خوردگي ترك -2- 2 جدول
 احتمالي علل يا آسيب علت آسيب نوع

  طولي و عموما مستقيم
)Longitudinal and Generally Straight(

 - ايي ها، واكنش قليشدگي پالستيك و خشك، نشست پالستيك، واكنش قليايي سنگدانه خوردگي آرماتور، جمع
كربناتي، سرمازدگي، حمله سولفاتي، وارفتگي، نيروهاي فشاري، انقباض حرارتي اوليه.  - سيليسي، واكنش قليايي 

  قطري
)Diagonal( 

شدگي پالستيك و خشك، نيروهاي برشي، حركت زمين، نشست پي، نيروهاي پيچشي، بارهاي زنده و مرده، جمع
 هاي بار ر شكلاي، جلوگيري از تغيي هاي سازه تغيير شكل

  اريب و عرضي
)Transverse( 

 هاي فشاري شدگي خشك، تنش تركيب بارهاي زنده و مرده، جمع

  گسترده درهم يا پنجه غازي
)Pattern or Map( 

شدگي پالستيك و آب شدن، حمله سولفاتي، جمع–زدگيهاي نامناسب ساخت، مصالح نامناسب، عمل يخروش
 كربناتي، سرمازدگي - سيليسي، واكنش قليايي  - ا، واكنش قليايي ه خشك، واكنش قليايي سنگدانه

  درهم و متعدد (بي قاعده در سطح)
)Random or Multiple( 

 شدگي پالستيك، حركت زمين، حمله سولفاتي جمع

  ها و بازشوها ها در درزها، لبه ترك
)Cracks at Joint, Edge and Opening( 

ط، شكست فشاري، درز ساختماني ضعيف، انبساط حرارتي، انتقال بار ضعيف، ازخوردگي آرماتور، فقدان درز انبسا
كربناتي، - سيليسي، واكنش قليايي  -ها، واكنش قليايي  دست دادن بستر، شكست گوشه، واكنش قليايي سنگدانه

 سرمازدگي، حمله سولفاتي
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  ها آن با مرتبط علل و بتن سطحي هاي خرابي -3- 2 جدول
 احتمالي علل يا يبآس علت آسيب نوع

  پوسته شدن، از هم پاشيدگي و بر طرف شدن مواد
)Scaling, Disintegration and Removal of Materials( 

آب شـدن، سـطح   -خوردگي آرماتور، سرمازدگي، حمله سولفاتي، حمله كلروري، عمل يخ زدن
 هاي نامناسب ساخت ضعيف بتن، روش

  قلوه كن شدن و بيرون پريدگي
)Spalling and Popouts( 

آب شـدن، سـطح   -خوردگي آرماتور، سرمازدگي، حمله سولفاتي، حمله كلروري، عمل يخ زدن
ها، واكنش  هاي كافي، واكنش قليايي سنگدانه هاي ساخت نامناسب، بروز تنش ضعيف بتن، روش

 كربناتي -سيليسي، واكنش قليايي  -قليايي 

  شكست و قلوه كن شدن درزها
)Joint Related Spalling or Faulting( 

سـاخت،  هاي نامناسبتحكيم ضعيف بتن، قرارگيري نامناسب آرماتور، گسيختگي ميلگرد، روش
 نشست پي، خوردگي آرماتور

  كرمو شدن
)Honeycombing( 

 نيدن بتن، طراحي ضعيف قالب بنديهاي نامناسب ساخت، عدم لرزاروش

)Pothole(ضعيف در يك محل، تحكيم ضعيف بتنبتن جمع شدن موضعي  انداز گودي يا دست 

)Dusting( پودرشدگي 
دن، هاي نامناسب ساخت از قبيل پاشيدن آب بر روي سطح بـتن در هنگـام پرداخـت كـرروش
 بندي با الوارهاي تازه قالب

  زدگي رنگ باختگي و شوره
)Discoloration and Efflorescence( 

 پذيري باالناشي از بتن با نفوذهاي ساخت نامناسب روش

  پرداخت سنگدانه
)Polishing of Aggregate( 

 مقاومت سرخوردگي ضعيف بتن

  ساييدگي و فرسايش
)Wear and Erosion( 

هاي نامناسب ساخت، تغييرات محيطي، مقاومت سايشي ضعيف، حمله شيميايي، بـتن بـا   روش
 ها ت ضعيف، مقاومت ضعيف سنگدانهكيفي

  ها آن با مرتبط علل و نبت متفرقه هاي خرابي -4- 2 جدول
 احتمالي علل يا آسيب علت آسيب نوع

  اي هاي سازه آسيب
)Structural Related Distresses( 

هـاي نـا مناسـب سـاخت،     هاي بيش از اندازه در بتن، بارگذاري اضافي بيش از طراحي، روشآسيب
ي در طـي  فاكتورهاي محيطي، مقاومت برشـي پـايين، مقاومـت خمشـي نامناسـب، عـدم پيوسـتگ       

 هاي داخلي كاهش يافته رارت، تنششدگي، افزايش كرنش درطي زمان، تغييرات درجه ح جمع

  بندي، جداسازي و آب انداختنچينه
)Stratification, Segregation and Bleeding( 

 ي و بيش از اندازهآوري ناكافي، لرزانيدن ناكاف جايي و قرارگيري بتن، عمل بي دقتي در جابه

  ريخته شده عضو فرو
)Collapsed Member( 

اي،  شكست خاك، گسيختگي سطح، بارهاي زلزله، ضربه، درجه حرارت باال در مواد و مصـالح سـازه  
 سوزي آتش

  زدگي زنگ
)Rust Staining( 

 خوردگي آرماتور، بتن ضعيف

  آبشستگي
)Scouring( 

، بـرآورد غلـط سـطح و    انتخاب ضعيف موقعيت پي، پيچ و خم بستر رودخانه، سطح جريان ناكـافي
هـاي نامناسـب حفاظـت بـا سـنگ       سرعت سيل، عدم درنظر گرفتن جلوگيري از آبشستگي، انـدازه 

 )Riprap( چيني، طراحي نامناسب سنگ چيني

  رطوبت و تراوش
)Dampness and Leakage( 

 ههاي نا مناسب ساخت و خواص ضعيف مخلوط استفاده شد روش

  تغييرات درجه حرارت و تبديل فاز
)Temperature Changes and PHase Conversion( 

  )HACC( انبساط حرارتي خشك، ناسازگاري حرارتي، درجه حرارت باال، بتن با سيمان پرآلومين

)Pitting( خوردگي آرماتور رويي آبله 
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  نگهداري و تعمير يها استراتژي - 8- 2

توان دنبال نمود. يك چنـين   هاي متفاوتي را مي يك سازه مورد نظر باشد، استراتژي كاراييكه بررسي شرايط و  زماني
هاي  باشد كه به وسعت و گسترش خرابي منظور مشخص كردن ابزارهاي بهينه نگهداري يا ترميم سازه مي اي به استراتژي

شـود و در اغلـب بـه     عموما از جنبه اقتصادي ديده مـي » بهينه«وجود آمده بستگي دارد. در اين ارتباط كلمه  احتمالي به
هـاي احتمـالي    هاي واقعي كار، بدون درنظر گرفتن دوام احتمالي تعميرات و زمان تا نگهـداري و يـا تـرميم    هزينه ،واردم

هـاي بتنـي در تـداخل بـا انـواع       شود. اگرچه در طي ساليان اخير سطح آگاهي از خرابـي سـازه   ضروري دوباره، اطالق مي
كـه مـي تـوان از محاسـبات      رابي در حدي بهبود يافته به طوريهاي خ مختلف محيط افزايش يافته است و مدل مكانيزم

را براي ارزيابي شـرايط موجـود ارائـه كـرد. بنـابراين روش هـاي        1رياضي تحت شرايط محيطي مختلف يك روش نسبي
هاي نگهداري و ترميم بجاي روش هـاي سـنتي مرسـوم جـايگزين      هاي بتني و استراتژي بازرسي، آزمايش و ارزيابي سازه

  است.  شده

  رايج يها استراتژي -1- 2-8
  :گردد مي خالصه زير شرح به بتني يها سازه نگهداري شرايط ارزيابي براي ها) (روش ها استراتژي ترينموثر و ينتر مهم
 ديـده  خرابـي  كـه  هـايي  محـل  در. دارد تطابق عيني مشاهدات بر مبتني ييها بازرسي با كه 2تدافعي استراتژي 

كنـد. بـه    مـي  مشخص را موردنياز تعميرات نوع آن، نتايج و گردد اعمال ستا ممكنتر  بيش هاي بررسي شود،
 گردد.  مي تعيين عيني مشاهدات وسيله به اساسا تعميرات زمان و نوع خالصه،طور 

 اسـت  استوار تعميراتي يها هزينه پاية بر تنها اغلب كه است اقتصادي سازي بهينه يك تعميرات، 3سازي بهينه .
 جمـع  پايـة  بـر  موضـوع  ايـن گردد.  مي لحاظ سازي بهينه در شده تعمير سازه و تعميرات مدوا حاالت بعضي در

 روزانـه  يهـا  هزينـه  بنـابراين گيـرد.   مـي  انجـام  آينده ترميم يافته كاهش يها هزينه و ترميم واقعي يها هزينه
 . شود استفاده سازي بهينه براي دتوان مي اي مقايسه

 گفت:توان  ها مي روش ديگر با مقايسه در است، عيني مشاهدات پاية رب كه تدافعي استراتژي بندي جمع در

 خـوبي  بـه  عمومـا  خرابـي  درجـه  ،شـود  مـي  ديده عيني صورت به سطوح در بتني هاي سازه خرابي كه زماني 
  . باشد مي ضروري كامل بر هزينه تعمير يك و كرده پيشرفت

                                                      
 

1- Rational 
2- Defensive 
3- Optimization 
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 باشـد. اگرچـه ايـن     تر مـي  ها مناسب يسه باديگر روشاحتمال بهسازي با نگهداري بازدارنده به طورعموم در مقا
 تواند ازنظر اقتصادي در درازمدت سودمند باشد.  اعتقاد وجود دارد، اين قبيل نگهداري بازدارنده اغلب مي

 اقتصـادي  ازنظـر  مـدت  كوتاه در است ممكن شود ضروري بر  هزينه تعميرات كه زماني تا ها بهسازيتاخير  با 
 بـه  نسـبت  كـه  بوده آينده زمان به مشكل انتقالي ابزار يك عنوان به دتوان مي موضوع اين اما. باشد سودمند

 سـاختن  بـا زمـان   هـم  و اسـتراتژي  ايـن  تعقيب با. خواهدشد اي مالحظه قابل يها هزينه باعث مشابه زمان
 بـراي  بودجـه  بـه  سريعي نياز كهشود  مي مشخص دارند نگهداري به نياز آينده در كه جديد هاي ساختمان
 . داشت خواهد وجود ها سازه آينده نگهداري

  به شوند عيني سطوح در كه هايي خرابي ديگر يا شدن كن قلوه تغييررنگ، ترك، زمان تا بهسازي درتاخير 
 بهسـازي  انجام از قبل تا را بتني هاي سازه به ها آسيب قبيل اين تا دهد مي اجازه عموم به و كننده استفاده
 اعتمـاد چنين  هم و ساختماني مصالح ترين پرمصرف عنوان به بتن عمومي جذابيت عمل اين. كنند مشاهده
 . دهد مي كاهش را بتن از بخشي رضايت و عمومي

  ديشنهاپي يها استراتژي -2- 2-8
 كنـد  تهيـه  بتنـي  يهـا  سـازه  نگهـداري  و شرايط ارزيابي براي اي پايه دتوان مي خرابي هاي مكانيزم يافته توسعه دانش

  ه:ك اي گونه به
 خرابـي،  بـه  رسـيدن  زودهنگام شناسايي به استراتژي اين در. شود دنبال است ممكن 1تهاجمي استراتژي يك 

 نگهـداري  يـك  بـود  خواهـد  قـادر  مالك عمل اين باشود.  مي پرداخته بيفتد اتفاق خرابي هرگونه كه آن از قبل
 يـا  انـداختن تـاخير   بـه  بـراي  اوليه هدف كي عنوان بهكه  به طوري نمايد سازي بهينه و ريزي برنامه را بازدارنده
 . باشد خرابي فرآيند گسترش كردن متوقف

 پايـه  بـر  اسـت  ممكـن  ،شـود  مي شامل نيز را سنتي تعميرات حقيقت در كه بازدارنده نگهداري قبيل اين سازي بهينه
 باشد: زير  متعدد يها روش

 آينده احتمالي يها هزينه روزانه هاي ارزشبراي كاهش  اقتصادي، -فني سازي بهينه  
 نگهداري و تعمير براي بهينه هاي حل راه كه زماني زيربنايي يها ساختمان براي كه ،استفاده از امكانات موجود 

 . باشد مي مهم بسيارشوند  مي انتخاب

                                                      
 

1- Offensive 



 هاي آبياري و زهكشي برداري بتن تاسيسات فاضالب و كانال خت و بهرهاهنماي سار  58

 

 بـراي  پـذير  توجيـه  مـوارد  عنـوان  بـه  فقـط  اسـت  ممكـن  پايـدار  هـاي  حل راه ملزومات ومحيطي  زيست موارد 
 اي مقايسه هاي حل راه معموال اقتصادي موارد به پايدار ومحيطي  زيست موارد تبديل و تغيير. اشدب سازي بهينه

 . آورد مي وجود به را

 فعـال  خرابـي  هرگونـه  از قبـل  عملي گرفتن درنظر و خرابي هاي مكانيزم مدل براساس تهاجمي استراتژي بندي جمع
  :باشد مي زير شرح به

 اغلـب  را تـري  كـم  خيلـي  هزينـه  معموال عمل اينكند.  مي حذف را واقعي عميراتت به نياز بازدارنده نگهداري 
 بـر  مبتنـي  نگهـداري  و ارزيـابي  اسـتراتژي  با مطابق سنتي روش دنبال به كه يافته گسترش تعميرات به نسبت

  . داشت خواهد ،باشد مي عيني هاي بازرسي
 قابليـت  بـردن  بـاال  بنـابراين . مانـد  مي باقي شود، يم تصور آنچه از تر جذاب بسيار ها سازه عيني ظاهر و كارايي 

 معروفيـت  اجتمـاعي،  و عمـومي  اسـتفاده  بـر  عالوه و شود مي حاصل عمومي اعتماد و سازه اطمينان و اعتماد
  . بخشد مي بهبود را ساز و ساخت مهندسي حرفه

  دهي سرويس مدل - 9- 2

 درتـوان   مي اختصاربه طور  كهشود  مي ملشا را مختلفي يها روش و مراحل جديد سازه يك براي دهي سرويس مدل
  كرد: توصيف زير موارد

 ،براسـاس  دوام طراحـي  و اي سـازه  آنـاليز  هـاي  روش هـا،  نامه آيين ملزومات كارفرما، تمايالت دتوان مي طراحي 
  . دارد سازه تكنيكي دهي سرويس عمر بر مستقيم تاثير شده اتخاذ تصميمات. شود شامل را خرابي هاي مدل

 تجربـه  و كيفيت به عمل اين. باشد مي موردنظر دهي سرويس از اطمينان براي مرحله ترين مهم ساخت، و اجرا 
ـ  مي مصالح واقعي خواص ساخت، از بعد عموما،. دارد زيادي بستگي بتن تكنولوژي در آنان مهارت و افراد  دتوان

 اتمـام،  از بعـد  را سـازه  يك بتن واقعي خواصتوان  مي ساختمان شناسنامه در. باشد متفاوت طراحي به نسبت
 . كرد منعكس

 ،خـاص  هاي بازرسي و خرابي فرآيندهاي توسعه مرحله اين. باشد مي سازه دهي سرويس عيني مرحله نگهداري 
 . شود مي شامل ارزيابي مختلف هاي آزمايش و ها روش از استفاده وسيله به را معمول و

  ر سازه (عمر مفيد سازه) را ممكن است بتوان با موارد زير تعريف كرد:هاي بتني، انتهاي عم دهي سازه بيني سرويس پيش
 پاشي مصالح كاهش يافته يا ظرفيت بارگذاري بدليل طراحـي غيرقابـل قبـول بـتن      اي ناشي از فرو ايمني سازه

 ها كاهش يابد.  ناشي از فعاليت قليايي سنگدانه

 دهد. يهاي منابع موجود را افزايش م ملزومات نگهداري محدوديت 

  .ظاهري غيرقابل قبول و نامناسب آشكارشود 

  نمايد. ملزومات عملكردي را نتواند ارضا 
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شـود.   مي تركيب اقتصادي مالحظات و انساني ايمني با مفيد عمر تعريف با ارتباط در تصميمات تمامي عموم،به طور 
 از كه است صورتي در اين كه يابد ارتقاء قبول قابل حد يك در دتوان مي سازه بارگذاري ظرفيت و عيني ظاهر شرايط غالبا
  . باشد شدني انجام اقتصادي نظر

 هرباشد.  مي بهسازي و نگهداري به نياز ،ايستايي و دوام ازلحاظ شدهبيني  پيش زمان درها  سازه مفيد عمرتامين  براي
 مصـالح،  كيفيـت  اجـرا،  و احـي طر از ناشـي  خطاهـاي  دليـل  بـه  ،گيـرد  قراربرداري  بهره تحت كه مدتي از پس ساختمان

 نزولـي  سير آن دوام وبرداري  بهره قابليت درنتيجه و كرده بروز آن در ييها خرابي يا و ها نارسايي نگهداري، وبرداري  بهره
 كـه شـود   مـي  گرفتـه  درنظـر  ايمني حاشيه يك محاسبه و طراحي ابتداي در سازه، هر براي جهت همين بهكند.  مي طي

 ايمنـي  حاشـيه  عـرض  مناسب، مصالح انتخاب و صحيح اجراي درصورت. دارد اي كننده تعيين نقش نآ در اجرا و كيفيت
 در و باشدتر  كم مطلوب مقدار از ابتدا همان از ايمني حاشيه عرض است ممكنصورت  اين غير درشود  مي حفظ آساني به

 از درنتيجـه  و يافته ضرورتها  سازه تقويت و تعمير ترميم، جهت همين به. برسد صفر به حتي يا و يابد كاهش زمان طول
  يابد.  مي افزايش مفيد عمر وشود  مي جلوگيري ايمني حاشيه كاهش

  بتني يها سازه تعمير و نگهداري بازرسي، در محدوديت -10- 2

ر كه بايستي اين امـر بـا ديگـ    هاي پيچيده قرار دارند، به طوري هاي ترميم معموال در معرض تعداد بيشمار محدوديت پروژه
  بندي شوند: صورت زير دسته توانند در ارتباط با ديگر شرايط به ها معموال مي عوامل درنظر گرفته شوند. اين محدوديت

 سـايت،  از خـارج  و داخـل  به تجهيزات و مصالح و مواد عبور كارگران، حركت با ارتباط در سايت: به دسترسي 
 تعميـر  و نگهداري بازرسي، هاي روش انتخاب در يتوجه قابل تاثير ها ساختمان سازه داخل به آسان دسترسي

 . دارد بتني هاي سازه

 ترميم پروژه طي در  ساختمان از استفاده و جاري عمليات 

 ترميم و بازرسي دادن انجام براي زمان ينتر مناسب ريزي برنامه 

 فني نكات و ها مهارت موجوديت 

 ارزيابي و بازرسي تجهيزات و آزمايش موجوديت 

 بـراي . شـود  كنترل بايستي سيستم ساخت قابليت كاربرد، روش و تعميراتي مواد انتخاب كردن نهايي از بلق بنابراين
  گردد: مطرح است ممكن زير تسواال ساخت، قابليت تعيين

 گردد؟ ترميم و ارزيابي پيمانكاران و مهندسين وسيله به شده مشخص يها محدوديت ميان در دتوان مي سازه آيا  
 شده اجرا گردد؟ زمان تعيين ها و تعميرات در مدت شده اجازه خواهد داد تا بازرسي هاي مشخص يكآيا كاربرد تكن  
 هستند؟ موجود ترميمي  مجرب و باتجربه براي اجراي پروژه پيمانكاران آيا 

 اسـت  ممكـن  تعميـرات  و بازرسـي  روش و مـواد  انتخاب باشد، »شايد« يا »خير« فوق سواالت از هريك به پاسخ اگر
 . گردد ارزيابي ارهدوب
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  بتني يها سازه تعمير و نگهداري بازرسي، در المللي بين استانداردهاي و كدها - 11- 2

شـوند.   مي شامل را بتني يها سازه تعمير و نگهداري ارزيابي، ملزومات المللي بين و ملي استانداردهاي و كدها تعدادي
  است: شده ارائه زير در تحقيقاتيسسات مو از تعدادي فني گزارشات همراه به استانداردها اين از بعضي
 

EN 1504-1 Products and systems for protection and repair of concrete structures. Part1: 
Definitions 

prEN 1504-2 Products and systems for protection and repair of concrete structures. Part2: 
Surface protection systems . 

prEN 1504-3 Products and systems for protection and repair of concrete structures. Part3: 
Structural and non-structural repair 

prEN 1504-4 Products and systems for protection and repair of concrete structures. Part4: 
Structural bonding 

prEN 1504-5 Products and systems for protection and repair of concrete structures. Part5: 
Concrete injection 

prEN 1504-6 Products and systems for protection and repair of concrete structures. Part6: 
Grouting to anchor reinforcement or to fill external voids 

prEN 1504-7 Products and systems for protection and repair of concrete structures. Part7: 
Reinforcement corrosion protection 

prEN 1504-8 Products and systems for protection and repair of concrete structures. Part8: 
Quality control and evaluation of conformity  

prEN 1504-9 Products and systems for protection and repair of concrete structures. Part9: 
General principles for use of products and systems 

prEN 1504-10 Products and systems for protection and repair of concrete structures. Part10: 
Site application of products and systems and Quality of the works 

EN 12696 Cathodic protection of steel in concrete- Part1: AtmospHerically exposed 
concrete 

prEN 14038-1 Electrochemical re-alkalisation and chloride extraction treatments for 
reinforced concrete- Part1: Re-alkalisation 

prEN 14038-2 Electrochemical re-alkalisation and chloride extraction treatments for 
reinforced concrete- Part2: Chloride extraction 

EN 206-1 Concrete- PRT1: Specification, performance, production and conformity 
ENV 1992-1-1 Design of concrete structures. General rules and rules for building 
ISO 13822 Bases for design of structures- Assessment of existing structures 
ACI 201. 1R Guide for making a condition survey of concrete in service 
ACI 224. 1R Causes, Evaluation and Repair of Cracks in Concrete Structures 
ACI 228. 1R In-Place Methods to Estimate Concrete Strength 
ACI 506. 4R Guide for Evaluation of Shotcrete 
ACI 304R Guide for Measuring, Mixing, Transporting, and Placing Concrete 
ACI 308 Standard Practice for Curing Concrete 
ACI 311. 1R Manual of Concrete Inspection 
ACI 311. 4R Guide for Concrete Inspection 
ACI 364. 1R Guide for Evaluation of Concrete Structures Prior to Rehabilitation 
ACI 365. 1R Service-Life Production-State-of-the-Art Report 
ACI 437. R Strength Evaluation of Existing Concrete Buildings 
ACI 228. 2R Nondestructive Test Methods for Evaluation of Concrete in Structures  
ACI 318/318R Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary 
ACI 503. 5R Guide for the Selection of Polymer Adhesives with Concrete 
ACI 546. R Concrete Repair Guide 
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ACI 546. R Guide for the Selection of Materials for the Repair of Concrete 
TCRI No. 03730 Guide for Surface Preparation for the Repair of Deteriorated Concrete 

Resulting from Reinforcement Steel Corrosion 
TCRI No. 03731 Guide for Selection Application Methods for the Repair of Concrete Surfaces 
TCIR No. 03732 Selecting and Specifying Concrete Surfaces Preparation for Sealers, Coatings 

and Polymer Overlays  
TCIR No. 03733 Guide for Selecting and Specifying materials for Repair of Concrete Surfaces 
REMR TN CS-ES-107 PetrograpHic Examination of Distressed Concrete 
PCA Diagnosis and Control of Alkali-Aggregate Reactions in Concrete 
ACRA/CSIRO Guide to Concrete Repair and Protection  
CEB Bulletin No. 192 Diagnosis and Assessment of concrete structures 
CEB Bulletin No. 243 Strategies for Testing and Assessment of Concrete Structures 
Fib Bulletin 17 Management, Maintenance and Strengthening of Concrete Structures 
Fib Bulletin 22 Monitoring and Safety evaluation of Existing Concrete Structures 
ER 1110-2-100 Periodic Inspection and Containing Evaluation of Completed Civil Works 

Structures 

  بتني يها سازه بازسازي و نگهداري ارزيابي، يها روش - 12- 2

 بـراي  مـاده  ينا. استها  ساختمان و مهندسي يها سازه مختلف انواع در ساختماني مصالح ترين پرمصرف از يكي بتن
 جملـه  از زيـاد  داليل به بتن زمان مرور طي. است شده استفاده دنيا سراسر در مختلف محيطي شرايط تحت دراز ساليان
  بيند: مي آسيب زير موارد

 اي سازه عناصر يا و سازه ضعيفجزييات  و طراحي 

 ضعيف كار نيروي 

 مصالح نامناسب كيفيت 

 ساخت نامناسب هاي روش  

 بتن وبنامطلآوري  عمل 

 هوايي و آب بد شرايط درريزي  بتن 

 فرسايش) و (سايش مكانيكي اثرات 

 بتن به شيميايي عوامل حمله 

 و شدن آب و زدن يخ دما، تغييرات ازجمله محيطي اثرات  . . . 

 ررفتا و ايمني و سالمتي بر است ممكن نهايي بندي جمع يك عنوان به ودهد  مي تغيير را سازه ظاهر و كارايي خرابي،
 عمـل  ،شـد  مـي  مشـاهده  عينيبه طور  خرابي، نوع يك كه زماني گذشته در معموال. بگذاردتاثير  معمول شرايط تحت آن

 معمـوال  اسـت،  نشـده  انجـام  معمـول  يهـا  زمـان  در متنـاوب  يهـا  بازرسـي  كه جايي. گرفت مي قرار توجه مورد نگهداري
 گرچـه . گـردد  مـي  خراب زمان طي در بتن كه است حقيقتي اين. شود مي ديدهها  بازرسي اولين در تري جدي يها خرابي
 متفاوت ديگر اي سازه به اي سازه ازحتي در شرايط محيطي مشابه،  موضوع اين است، زيادي عوامل ازمتاثر  خرابي شدت
 بـي خرا نـرخ باشد.  مي بتن داخلي رطوبت عامل، ينتر . مهمدارند آب حضور به بستگي بتن خرابي فرآيندهاي اغلب است.
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 شـدت  و گسـترش  و تغييـرات  ثبت و متناوب يها بازرسي وسيله به تقريبيبه طور  است ممكن ،ها خرابي از مشخصي نوع
 ريـزي  برنامه يك با ساخت ابتداي ازها  سازه كه است ضروري بنابراين. شود تعيين زمان طول در شده  مشاهده يها خرابي
  دارد: زير موارد به ستگيب خود اين كه گيرند قرار نظر تحت بازرسي مناسب

 مهندسي سازه يا ساختمان نوع 

 سازه اهميت 

 مجموعه در ها سازه تعداد 

 ها سازه موقعيت 

 سايت در ها سازه شرايط 

 محيط 

 دسترسي قابليت 

 اين. دارد اهميت سازه فعلي شرايط بر ها آن اثر ارزيابي برايها  خرابي و ها آسيبي  هتاريخچ مشخص، موارد بعضي در
 اثر و ارزيابيشود.  مي منجر غيرواقعي و اشتباه بندي جمع يك به سازه تاريخچه از اطالع عدم دليل به مواقع بعضي در امر
 اهميـت  موضـوع  اين لذا. دارد بستگي سازه در خرابي هاي مكانيزم و ها آسيب مختلف انواع نمودن مشخص به سازه بر آن

 از انـد،  شـده  پيـدا بـرداري   بهـره  دورانتـاثير   تحـت  كه ييها آن و اخت)س طي (در اوليه وقايع از ناشي يها خرابي تا دارد
  . شوند داده تميز يكديگر

  قبول قابل معيارهايتامين  براي بهسازي و نگهداري - 13- 2

 مناسـب  عملكـردي  با و بوده ايمن ها آن شده بيني پيش و دهي سرويس عمر انتهاي تا حداقلها  سازه كه است ضروري
كنـد.   مـي  شود انجام سازه عمر طول تمام در بايستي كه نگهداري هاي فعاليت برقراري بر حكم ماتملزو اين. بمانند باقي
 تعبيـر  يك عنوان به نگهداري. دارد سازه نوع به بستگي گردند اعمال بايستي زماني چه در و باشند بايد چه ها فعاليت اين

 اعمـال  سـازه  بـر  آن شـده  خواسته دهي سرويس عمر طي در دتوان مي كهشود  مي بيان مختلفي هاي فعاليت براي عمومي
 كارهاي بازدارنده، نگهداري تر، پيچيده كارهاي تا معمولي نگهداري كارهاي ازقبيل ها آن ترين ساده از ها فعاليت اين. گردد

  :باشند مي زير شرح به ها فعاليت اين از بعضي. هستند متفاوت جايگزيني و بهسازي سازي، مقاوم بازسازي، تعميراتي،
 ها آسيب عمقي آناليزهاي 

 ها هزينه آناليز براساس متعدد احتمالي هاي حل راه انتخاب 

 مصالح) و اي سازه هاي (آزمايش سايت در اعمال از قبل آزمايشگاهي هاي آزمايش 

 كارها اجراي طي در كيفيت از اطمينان و كيفيت كنترل  سيستم اعمال 

 راهنمايي و مشاوره 

 غيرمخرب مايشاتآز انجام و بازبيني )NDT( كار اتمام از بعد 
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 بارگذاري آزمايش 

 يهـا  هزينـه  امـا  يافتـه  كـاهش  آنـان  اساسي يها هزينه كه اند رسيده سني به موجود بتني يها سازه از اعظمي بخش
 لتشـكي  را زيربنـايي  سـازه  جـاري  يها هزينه اصلي بخش ها آن كه اند يافته رشد وسعتي يك در آنان بازبيني و نگهداري

 يـك  تهيـه  پـايش،  از هـدف . گيرنـد  قـرار  1پايش سيستم يك تحت هميشهها  سازه گونه اينشود  مي توصيه لذادهند.  مي
  . يابد كاهش بتواند نگهداري و بازبيني يها كه هزينه باشد به طوري مي يكپارچه سيستم

 تركيـب  پيشـرفته  خرابـي  هاي مدل با موجود و جديد بتني يها سازه براي يكپارچه مدوالر پايش سيستم يك توسعه
 ازجمله: باشند  مربوط خرابي هاي مكانيزم وجود بيانگر كه دهد پوشش را پارامترهايي است ممكن پايش. شد خواهد

 كلريد يون از ناشي خوردگي  
 بتن كربناتاسيون 

 يخ ذوب -زدن يخ خرابي 

 ها دانهسنگ قليايي واكنش 

 مكانيكي خرابي 

و نرخ خوردگي) هم در  pHوسيله پايش پارامترهاي كليدي (نظير درجه حرارت، رطوبت،  هتواند ب پيشروي اين مكانيزم مي
  بيني باشد.  صورت پروفيل در عمق بتن و پارامترهاي مكانيكي (نظير كرنش، انحراف و لرزش) قابل پيش سطح و يا به

  بازسازي و نگهداري ارزيابي، پيامدهاي و اعتماد قابليت -14- 2

منظور اطمينـان   گيري مربوط به استفاده بهينه از منابع موجود به ي بتني يك مساله تصميمها مديريت نگهداري سازه
رسـاند. مسـاله    دهي را به حـداكثر مـي   هاي عمر سرويس باشد كه در زمان مشابه سودمندي از يك سطح كافي ايمني مي

بيني شـده   شده و شرايط آينده پيشكه شرايط موجود ارزيابي  گيري در معرض ابهامات مهمي قرار دارد به طوري تصميم
اي بايستي در تمـامي   . اين ابهامات همراه با پيامدهاي مراحل مختلف خرابي سازهباشند اي مبهم مي به طور قابل مالحظه

كـه   كه عمليات بهينه براي بازرسي و نگهداري مشخص شـده و زمـاني   سطوح مديريت نگهداري درنظر گرفته شود. زماني
  بودجه تثبيت شده باشند.  چنين منابع و هم

گيري  هاي مغزه گيري پتانسيلي، آزمايش هاي متعددي از قبيل بازرسي عيني، اندازه روش ،هاي بتني در شرايط كنترل سازه
دهد.  ها را شكل مي بيني خرابي آينده سازه ها و براي پيش اي براي ارزيابي شرايط موجود سازه بتن و عدم پوشش آرماتورها، پايه

                                                      
 

1- Monitoring 
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ها براي كنترل شرايط غيرمخرب كامل نيستند؛ اساسا بدين معني است كه هميشه يك احتمال مشـخص   ه تمامي روشاگرچ
  ها در معرض خطا قرار دارند.  دست آمده براي بازرسي و آزمايش وجود خواهد داشت كه تعيين شرايط به

 هـاي  فعاليت جهت منابع موقعيت براي و ريزي برنامه هدف اب آزمايشات وها  بازرسي از آمده دست به اطالعات كه زماني
 كـه  يسوال بنابراين،. داشت خواهد اهميت آزمايش نتايج و بازرسي با همراه ابهامات گرفتن درنظر گردد، منظور نگهداري

 چقـدر  دقت اين و دارند دقت چقدر پيشرفت حال در خرابي دادن نشان توانايي درها  روش اين كه است اين ماند مي باقي
  . شود گرفته درنظر آينده خرابي هاي بيني پيش و ارزيابي در دتوان مي

    ديده آسيب يها بتن ارزيابي براي كارايي و شرايطبندي  درجه يها روش -15- 2

 دهنـد  قـرار  حمله مورد را بتن است ممكن كه خرابي هاي فرم مختلف هاي مكانيزم وها  علت اصولي درك يك حصول
 ميـزان  و شـروع  اسـت،  درازمدت تا مدت ميان فرآيند يك معموال بتني يها سازه آسيب اگرچهباشد.  مي اهميت با بسيار
 سـازه  عمـر  اوليه مرحله در يا و ساخت زمان در ها آن اصليت به كه باشد عيوبي تكرار و وقوع ازمتاثر  است ممكن خرابي
  رسد.  ميتر به نظر مشكلسازه ها  حيطرا و تحليل به نسبت بتني يها موجود سازه شرايط ارزيابيبنابراين . دارد بستگي
 و سـازه  حاضـر  شـرايط  تـا دهد  مي اجازه كه است ارزيابي يها روش خلق 1ارزيابي مديريت سيستم موضوعات از يكي

 هـدايت  عمـل  بهتـرين  انتخاببه سوي  نگهداري و تعمير مديريتبه طوري كه  شود بيان عدديبه صورت  آن هاي مولفه
باشد به طوري  ها مي سازه حاضر شرايط ارزيابي براي يكنواخت يها روش توسعه ،سيستم اين اصلي موضوع بنابراين. شود
  . شود بندي درجهعددي  صورت به ديده آسيب بتن شرايطكه 

 بعـدي  يهـا  بخـش  در. است شده آورده قبلي يها بخش دركند  مي هدايت را سازه يك بتن ارزيابي كه الزم اطالعات
 (ترديـد)  نـامعلوم  شرايط تحتگيري  چنين تصميم هم و ديده آسيب بتن شرايط ارزيابي رايب كميتيبندي  درجه سيستم
عيبي  بي ودهي  سرويس قابليت بهها  بخش اين در يافته توسعه روش كهشود  مي داده نشانچنين  . همشد خواهد توصيف

  شود.  مي مرتبط اي سازه

  معلوم شرايط تحت گيري تصميم -16- 2

اغلب به  ،گردد هاي بتني كه اختصاصا به بررسي وقايع در شرايط معلوم ختم مي يابي خرابي سازهگيري ارز منظور تصميم به
  شوند. براي خوردگي وقايع اصلي زير ممكن است دنبال شود: پيامدهاي احتمالي مشخص همانند خوردگي مرتبط مي

 سازه سطح در كوچك هاي ترك توسعه وزدگي  زنگ 

                                                      
 

1- Evaluation Management System (EMS) 
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 بتن شپوش دادن دست از و شدن كن قلوه 

 انتشاريافته خوردگي از ناشي اي سازه ظرفيت و آرماتور قطر كاهش 

 كند مي پيروي خوردگي شروع از باال وقايع از هريك.  

 باشـد،  گرفتـه  قرارتاثير  تحت سازه ظاهر كه شود بررسي (ظاهري) آرايشي واقعه يك عنوان به است ممكن اول واقعه
 كننـدگان  استفاده و كارفرمايان يها ترجيح به ظاهري وقايعگردد.  مين مشاهده اي سازه ظرفيت بر خرابي از اثري هيچ اما
 سـازه  آينده براي جدي اخطار يك عنوان به معموال واقعه اين اين، بر عالوهشود.  مي مرتبط مالي زيان و ضرر به و سازه از

  باشد.  مي گيري تصميم براي اهميت با اي نشانه لذا وشود  مي بررسي
 دسـت  از بـه  منجر شدن كن قلوه كه حاالتي در مگر ندارد اي سازه ظرفيت بر آني اثرچنين  هم شدن كن قلوه گسترش

. شـود  منجـر  كلـي  تـر  جـدي  خرابـي  مـدهاي  به است ممكن موضعي شدگي كن قلوهدر اين حالت . شود پيوستگي دادن
 بـه  معمـوالً  شـدگي  كن قلوه واقعه بنابراينباشد.  مي آينده در اي سازه ظرفيت كاهش بااهميت نشانه عموماً شدگي كن قلوه

  . گردد مي مرتبط توجهي قابل مالي هاي زيان و ضرر به كهشود  مي هدايت سازه تخريب يا كامل تعميراتتصميم 
 احتمـال  اي سـازه  ظرفيت كاهش پيامدهايباشد.  مي انتشاريافته خوردگي با همراه اي سازه ظرفيت كاهش سوم واقعه

 اي سـازه  نـواحي  اهميـت  بـه  خرابـي  شگستر اين. داشت خواهد دنبال به بررسي تحت سازه براي را يافته شگستر خرابي
تر  كم استفاده نظر از اي سازه ظرفيت كاهش مالي هاي زيان و ضرر. دارد بستگي سازه سالمت براي گرفته قرارتاثير  تحت

  شود.  مي مرتبط خرابي واقعه به مربوط يها هزينه و سازه از
  هستند: بااهميت عموما زير يها جنبه ،گردد مي ارزيابي معلوم شرايط تحت خرابي پيامدهاي كه زماني نبنابراي
 شد خواهد خراب چگونه عضو خرابي: مكانيزم  
 عضو موقعيت 

 عضو عملكرد  
 چگونگي تقابل عضو با ديگر اعضاسيستم اثرات : 

 باشد. مي چه شود خراب عضو است ممكن كه مكانيزمي تعمير: فلسفه  

   ديده آسيب بتن سازي شبيه براي مدل يك توسعه و نامعلوم شرايط تحت گيري تصميم -17- 2

 اغلـب  در. است صحيحگيري  تصميم در ها آن توانايي ،ها زمانسا تمامي در موفق مديران خصوصيات ينتر مهم از يكي
بـه طـوري كـه     بوده فراگير سيارب گيري تصميمافتد.  مي اتفاق نادرست گيري تصميم كافي، اطالعات فقدان دليل به موارد

 اسـت  ممكن كهگيرند  مي تصميماتي همگي ،علمي و آكادميك دولتي، صنعتي، مديرانباشد.  مي روبرو آن با شخصي هر
. شود منجر خرابي يك تعمير يا بيماري يك معالجه پيگيري، براي مختلف ممكنه يها روش ميان در روش يك انتخاب به

 بايسـتي  هـا  آن حـل  بـراي  كـه  هسـتند  روبـرو  زيـاد  گوناگوني با مسايلي با ثابتبه طور  جراييا مديران اي، حرفهبه طور 
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 گرفتـه  نظـر  در عملـي  و شود اجتناب كند حل رامساله  يك است ممكن كه تصميم يك از اگر حتي. كنندگيري  تصميم
  . است تصميم يك نيز خود نوبه به اين نشود،

 مجهـوالت  با كه پيچيده يها موقعيت در گيري تصميم كيفيت اجرايي ارك هر صالحيت درخصوص قضاوت راه بهترين
 آوردها دست ارزيابي اطالعات،آوري  جمع ،شوند مي پيچيده ،ترديدها با مسايل كه زمانيباشد.  مي هستند، مواجه ترديدها و
گيري  تصميم فرآيند فازهاي تمامي در ترديدها با همراه هاي پيچيدگي بنابراين. است مشكل بسيار برگزيده انتخاب يك و

 بنـدي  تقسـيم  هـا  انتخـاب  و هـا  مـدل  بخـش  دو به ترديدها با همراه گيري تصميم فرآيند تئوري نظر ازيابد.  مي گسترش
  . شود برگزيده دتوان مي انتخاب يك شد، مدل و توصيف گيري تصميم مسايل و مشكالتكه  اين از پسشود.  مي

ل و نقل عمومي، در بررسي كارايي قوانين كنترل منابع ذخيـره آب، در آزمـون   هاي حم سازي در اجراي سيستم شبيه
انـد.   هاي دريايي به وسيله مهندسين سازه اسـتفاده شـده   ها در سازه ها به وقايع شديد و در ارزيابي ترويج ترك پاسخ سازه

هاي پيچيده، جـايي كـه    در موقعيتتواند  سازي مي سازي در مقابل نتايج تئوري اين است كه شبيه هاي شبيه مزاياي مدل
  . هاي مناسب ناشناخته هستند استفاده شوند فرمول
 هر. باشد بتن خرابي نشانه يكبه عنوان  دتوان مي ها آسيب عالئم ديده، آسيب بتن سازي شبيه مدل شكل ترين ساده در
 ناشـي  است ممكن طولي يها ترك المث. به عنوان باشد داشته آن با مرتبط تصادفي يها علت تعداد يك دتوان مي عالمت

 پوسته حالت درچنين  . همباشد يخبندان حمله ياها  سنگدانه قليايي واكنش پالستيك، شدگي جمع آرماتور، خوردگي از
 نامناسـب  اجراي روش كلريدها، وها  سولفات حمله شدن، آب -زدن يخ با همراه است ممكن سطح، پاشيدگي ازهم و شدن

 مـدت  بـه  هـا  آن انـدازه  و انـد  شده تصور مستطيل بشكلها  ) علت19-2( شكل شده ارائه مدل در. باشد يخبندان حمله و
 كهباشد  مي نقطه آن در فعال يها علت تمامي هاي شدت جمع زمان از نقطه هر در كل شدت. دارد بستگي شدت و زمان

  شوند.  مي محاسبه تجمعي توزيع تابعبه صورت 
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  ديده آسيب بتن براي مدل يك شماتيك نمايش -19- 2 شكل

 معمـوال كـه   بـه علـت ايـن    بـتن  ارزيـابي  حالـت  در. شـود  بـرآورد  گذشته ركوردهاي از است ممكن مدل پارامترهاي
 عمـق  عـرض،  قبيـل  از معيارها سري يك تعريفبه وسيله  است ممكن عارضه هر شدت ندارند، وجود گذشته ركوردهاي

گـذارد   مـي تاثير  بتن دهي سرويس قابليت و سالمت بر كهارزش احتمالي  و معيارهااين . شود برآورده سطح ظاهر و ترك
  . گردد تعيين مهندسي دانش و عيني بازرسيبه وسيله  است ممكن

زمان (b)

شدت

زمان (c)

زمان

شدت كل

**  ** * *    *   * *   *

**  ** * (d)*  **    * *    *   * *  *

ترك طولي پوسته شدن و از هم پاشيدگي كن شدن درزها شكست و قلوه ترك قطري

زمان
(a)

عارضه علت
*

**  ** * *    *   * *   *
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  ترديدها جويي چاره -18- 2

 بـا  زمـان  طـي  رد هـا  آن ارزيـابي  و اند شده شناخته ييجزبه طور  تنها بتني يها سازه بر عملكردي خرابي فرآيندهاي
 آينـده  خرابـي بيني  پيش براي دتوان مي احتماالت و آماري هاي مدل. )20-2 (شكل هستند همراه توجهي قابل ترديدهاي

 تجربيـات  و مشـاهدات  فيزيكـي،  فهـم  از تركيبـي  براسـاس  معمـوال  احتماالت هاي مدل. شوند فرموله بتني يها سازه در
 و شـوند  وارد هـا  مـدل  در است ممكن بازرسي) از آمده دست (به آمده وجود به خرابي عيني مشاهداتشوند.  مي گذاري پايه
  . ببرند باال توجهي قابلبه طور  را ها آنبيني  پيش دقت

 انتخاب به بستگي كه سازه موقعيت عبارات در هم و زمان طي در هم را متفاوتي الگوهاي خرابي، مختلف فرآيندهاي
 يهـا  اسـتراتژي  اگـر  حتيكند.  مي دنبال دارد، بارگذاري و بودن محيطي مهاجم لعوام معرض در سازه،جزييات  مصالح،
 اثـر  بـر  نـد توان مـي  هنـوز  فرآينـدها  اين دهند، كاهش ابعاد يا و مصالح انتخاب با را خرابي فرآيندهاي اثر بتوانند طراحي

 بـرآورد  بـراي  آينده، خرابي به ربوطم اعتماد قابل آماري هاي مشخصه گذاري پايه. آيند وجود به ساخت و اجرايي خطاهاي
  باشند.  مي استفاده قابل آن دهي سرويس عمر يها هزينه و ايمني براي و شده بررسي ،مولفه يك آينده عملكرد

  
  آينده شده بيني پيش خرابي نمايش - 20- 2 شكل

 مشترك واقعيت اين در بيش و كم ها آن كه دارد وجود مهم واقعيت اين هستيم، ارتباط در بتني هاي سازه با كه زماني
 بنـابراين  ».هسـتند  نـادر  بسـيار  مشـابه  بارگـذاري  تحـت  و يكسان مصالح با شده ساخته مشابه كامال هاي سازه« هستند:

   ندارد. وجود عموما ها سازه قبيل اين آماري آناليز براي كافي هاي داده
اي را در قالب  هاي پاسخ سازه هايي وجود دارد كه مشخصه احتمال برقراري مدلاگرچه با استفاده از قضاوت مهندسي 

بـراين،   كنـد، عـالوه   هـاي بارگـذاري توصـيف مـي     اي، خصوصـيات مصـالح و مشخصـه    متغيرهاي پايه ازقبيل ابعـاد سـازه  
توانـد براسـاس فهـم     چنين مـي  تواند براساس مصالح (و مشاهدات) بلكه هم تنها مي هاي آماري متغيرهاي پايه نه مشخصه

D (t) 

d (t) du (t) 

dCRIT 
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اين نـوع آنـاليز    تواند تسهيل شود. اي مي فيزيكي، تجربه و قضاوت مهندسي برآورد شوند و لذا آناليز احتماالت پاسخ سازه
دهنـده اطالعـات مـبهم مـدنظر قـرار گيـرد. يـك         عنوان يك روش پايدار نشـان  تواند به آماري اغلب تناوب ندارد بلكه مي

  باشد.  مي 1ن نوع آناليز آماري مناسب است علم آمار بايسينچارچوب آماري كه براي اي
 مختلـف  مهندسـين  آمـاري،  هـاي  مـدل  در مهندسـي  قضـاوت  و تجربه تثبيت براي بايسين آمار علم تواناييبه دليل 

ـ  مـي  موضـوع  ايـن  لـذا . برسـند  آمـاري  مختلـف  هاي مدل از استفاده از ناشي متفاوتي نتايج به است ممكن ارزيابي،  دتوان
 سـري  يك كه است  ضروري امر اين از جلوگيري براي. باشدها  روش قبيل اين از استفاده براي جدي مشكل يك مشخصا
 براسـاس  اعتمـاد  قابليـت  كه شود حاصل اطمينانكه  به طوري شود توافق و تعريف آناليزها قبيل اين براي عمومي اصول
  گردد.  مي اجرا رپايدا و اي مقايسه اصول با مطابق مجدد ارزيابي آناليز

 تشـخيص  ابـزار  عنـوان  بـه  يـا  و شـده   بيني پيش خرابي در ابهامات كاهش براي ابزاري عنوان به است ممكنها  بازرسي
بينـي   پـيش  خرابـي  چگونه كه است شده داده نشان) 20-2( شكل در. گردند استفاده شوند بحراني كه اين از قبل خرابي
 احتمـاالت  مدل آوردن در هنگامه ب براي شده مشاهده خرابي حالت اگركند.  مي يرتغي توجهي قابلبه طور  آينده در شده

 خرابـي  حالـت  متصورشـده  ارزش بحرانـي  اندازه يك dcrit شود فرض اگر و شود استفاده t1 بازرسي اولين زمان در خرابي
  . نكند پيدا گسترش بيخرا حالت اين كه شوند ريزي پايه اي گونه به دتوان ها مي بازرسي باشد، شدهبيني  پيش

ها به طور معمـول از   چنين تحت تاثير ابهامات اساسي و مهمي قرار دارند. كيفيت بازرسي ها و نگهداري هم اعمال بازرسي
هـاي مختلـف بازرسـي     شـود. بنـابراين روش   گيري مي اندازه ،شده هاي بررسي در تشخيص و اندازه خرابي ها آنطريق توانايي 

سي فرآيندهاي متفاوت خرابي و عالوه بر اين، در مراحل مختلف در طي عمـر سـازه، مناسـب باشـند.     ممكن است براي بازر
  شوند.   ها و منطقه تحت پوشش، مشخص مي بازرسي، فواصل زماني بين بازرسي  هاي بازرسي در عبارات روش استراتژي
 مورد جديبه طور  ها آن اگر گرفت، خواهند قرار ترميمي اعمالتاثير  تحت شده مشاهده خرابي حاالتشود  مي فرض
 پوشش تحت منطقه بازرسي، فواصل بازرسي، كيفيت بين قوي رابطه يك كه است حقيقتي اين. شوند گرفته قرار بررسي
 تنهـا  ايمني كه كردتاكيد  بايد اگرچه. شود حاصل بازرسي از مطلوب نتيجه يككه  به طوري دارد، وجود ايمني و بازرسي

هـا   . بازرسـي دارد بسـتگي  تعمير اجراي بنابراين و كيفيت به توجهي قابلبه طور  و يافته افزايش ترميمي اعمال وسيله به
  . دهند كاهش را واقعي شرايط ارزيابي در ابهام است ممكن بلكه ؛دهند مين افزايش را واقعي ايمني خود خودي به

                                                      
 

1- Bayesian 
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  توجيهي ارزيابي روش و نگهداري و بازرسي ريزي برنامه - 19- 2

 هسـتند  الزم ارزيـابي  بـراي  تنهـا  كه ييها . بازرسياند مرتبط بسيارها  بازرسي با ارزيابي فرآيند موجود، يها سازه براي
 بـر  اند ضروري سازه در آينده يها خرابي كنترل براي كه ييها آنچنين  هم و سازه) حاضر شرايط كلي مرور يك (برقراري

 يـا  دو روش يـك  كـردن  دنبال براي اغلب موضوع اينكنند.  مي دايته را آينده نگهداري هاي فعاليت كه استوارند اي پايه
 سـازه  از شده آوري جمع اطالعات كه شود حاصل اطمينانكه  به طوري ،باشد مي سودمند ارزيابي فرآيند در اي مرحله چند
  گيرد.  مي قرار توجه مورد خاص ارزيابي يك منظور به بازرسي، ابزارهاي وسيله به

 همـه  پايـه  بـر هـا   بازرسي ريزي برنامه. است شده داده نشان ارزيابي فرآيند براي توجيهي روش يك) 21-2( شكل در
 بـا هـا   سـازه  ديگر هاي ارزيابي از آمده دست به تجربه همه ازتر  مهم و مهندسي قضاوت شامل سازه، درباره موجود اطالعات
 وقـت  هرچنـد  و كجا چگونه، چيزي، چه (اينكهباشد  يم مربوط بازرسي هاي برنامه تعيين بر وگيرد  مي قرار مشابه شرايط
  . شود) بازرسي

 قابليـت  نگهـداري  و كيفيـت  تنـزل  كنتـرل  برايموثر  ابزار يك است ممكن نگهداري هاي فعاليت وها  بازرسي اگرچه
 قابـل  يممسـتق  يهـا  هزينـه  با ندتوان مي ها آن باشد، سودمند پتانسيل يك سادهبه طور  و بررسي مورد سازه دهي سرويس
 كـاهش  بـين  تعادل يك كه باشد طريقي به نگهداري وها  بازرسي برنامه تا است ضروري دليل اين به. باشند همراه توجهي
 بازرسـي  و نگهـداري  هـاي  فعاليـت  خـود  ازمتاثر  مستقيم اقتصادي پيامدهاي و انتظار مورد دهي سرويس عمر يها هزينه
  . شود برقرار

 ديگـر  اسـتراتژي  يـك  اسـت  اسـتوار » گـرديم  مـي  چه دنبال به كهدانيم  مي«ي  هپاي بر كه بازرسي هاي برنامه بر عالوه
ـ  مـي  امـر  ايـن . شـود  دنبال غيرمنتظره موارد جستجوي هدف باها  بازرسي تعداد ريزي برنامه براساس دتوان مي  بـراي  دتوان

 قبيـل  ايـن شـود.   مينبيني  پيش سادهبه طور  كه باشد خرابي هاي مكانيزم (فروپاشي) پاشي هم از حاالت برخي جستجوي
  . آيد وجود به سازه از غلط استفاده يا و نشده ثبت اتفاقات از ناشي است ممكن شرايط
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  ها سازه ارزيابي براي عمومي توجيهي روش -21- 2 شكل

  خرابي مكانيزم با آشنايي -20- 2

 واقعـي  محيط بين تداخل ها مكانيزم اين. هستند همراه تشخيص خرابي هاي مكانيزم با خوبي به بتني يها سازه خرابي
 مواد برخي نفوذ به خرابي هاي مكانيزم تمامي كه دارد وجود شواهديدهد.  مي نشان را ها آن ابعاد و مواد تركيب با سازه و

  . )22-2 (شكل دارد بستگي بتن) (پوشش بتن خارجي اليه به اطراف محيط از مهاجم
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  خرابي مقابل در سازه محافظت براي بتن پوشش يا خارجي اليه اهميت -22- 2 شكل

 مشخص شرايط تحت پيوسته خرابي و شدت تا است مهندس براي موجود عملي ابزار خرابي هاي مكانيزم رياضي مدل
 نظـر  در را شـده  مشـخص  محيط طرف يك زا است ممكن محاسبات اين براي. نمايد محاسبه را سازه از استفاده و محيط
مانده  باقي عمر بنابراين. داد قرار مدنظر را آرماتور پوشش و نوع و بتن شرايط و كيفيت سازه، شكل ديگر طرف از و داشت

 شدهآوري  جمع واقعي اطالعات براساس محاسبات اين كه جايي ازآن. گردد تعيين دتوان مي سازه انتظار مورد دهي سرويس
 اوليه طراحي طي در محاسبات كه زماني به نسبت بااليي اطمينان قابليت ،شود مي انجام آن دهي سرويس زمان در زهسا از
  . دارد وجودشود  مي انجام ساخت از قبل و

  باشد: مي زير شرح به ساخت شرايط و طراحي در مهم ياجزا با مرتبط خرابي بر حاكم اصلي پارامترهاي
 سازه بحرانيي اجزا نمايان يها بخش اطراف محيط مايكرو تهاجم و نوع 

 شوند.  مي آورده بتن داخل به و بتن نمايان سطح سوي به مهاجم هاي مولفه كه انتقالي هاي مكانيزم 

 معـرض  در كـه  زماني مضر هاي العمل عكس شدت و نوع كننده تعيين كه نهايي سازه در بتن تركيب و كيفيت 
 باشند مي دارند قرار مهاجم محيط

 نهايي سازه در آن پوشش و آرماتور آرايش و عنو 

 ها ترك جهت و نوع 
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 اعمـال  بـراي  را باال طراحي اصليي اجزا است ممكن كننده بررسي مهندس سازه، ارزيابي و آزمايش بازرسي، طريق از
  باشد: گرفته درنظر زير

 آيند مي وجود به دار مساله محيط طريق از كه مهاجم شيميايي مواد و خاص فيزيكي اعمال كردن مشخص 

 بتن نمايان يها قسمت كردن مشخص مخصوصا بتن، به محيط دسترسي قابليت ارزيابي 

 شده مشخص خرابي مكانيزم برابر در كردن مقاومت براي آن توانايي و بتن كيفيت تعيين 

 آرماتور نوع تعيين 

 آرماتور با مرتبط ها ترك جهت و عرض گرفتن درنظر و بتن پوشش تعيين 

 در. شـوند  تعريـف  زوال و خرابي هاي مدل بايد زمان، گذر در آن گسترش و بتني يها سازه در خرابيبيني  پيش براي
 وها  سنگدانه سيليسي قليايي واكنش بتن، باكتريايي خوردگي آرماتور، خوردگي هاي پديده اصوال بتن، يها خرابي مطالعه
  . دهستن برخوردار اي ويژه اهميت از يخبندان، از ناشي خرابي
 معمـوال  آرمـاتور  خـوردگي  هـاي  مـدل  مسـلح،  بـتن  يهـا  سازه در آرماتور خوردگي از ناشي خرابي اهميت به توجه با

 بتني، يها سازه در خرابي مكانيزم انواع گسترش كلي،. به طور استوارند كلريد يون نفوذ و كربناتاسيون پديده دو براساس
 اساسـي  و پايـه  منحني اين. شود مدل) 23-2( شكل منحني در شده مشخص فاز دوبه صورت  است ممكن زمان طي در

  باشد.  مي سازه يك دهي سرويس عمر تعريف براي

  
  دوفازه خرابي مدل يك -بتني يها سازه دهي سرويس عمر -23- 2شكل

  باشد: مي زير شرح به خرابي، فاز دو

 Propagation)انتشار( Initiation(شروع) 

Age(سن) 

 حد قابل قبول

 دهي تكنيكي) (عمر سرويس
Technical Service Life 

 Damage(خرابي) 
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 اما افتد، نمي اتفاق باشد بيان قابل كه سازه عملكرد يا مواد و صالحم ضعف گونه هيچ فاز اين طي در :1شروع فاز 
 وسـيله  بـه  (كـه  هـا  سولفات تجمع و كلرايد نفوذ .روند مي بين از مهاجم عوامل وسيلة به محافظتي موانع بعضي
 طـي  در كـه  هسـتند  هـايي  مكانيزم از هايي مثال كربناتاسيون و يابند) مي تسريع شدن خشك و تر هاي سيكل
   .آيند مي وجود به اوليه دوره

 خرابي هاي مكانيزم تعدادي شود. مي مشاهده عملكرد كاهش و يافته توسعه خرابي فاز، اين طي در :2انتشار فاز 
 بيـان  خرابـي  انتشار هاي مثال ترين مهم از يكي آرماتور خوردگي يابند. مي توسعه زمان با فزاينده شدت يك با

  شود. مي

 ها خانه تصفيه و فاضالب آوري جمع واحدهاي بتني، يها لوله در فراواني خسارات باعث است مكنم باكتريايي خوردگي
 خـوردگي كنـد.   مـي ن تجـاوز  سال درمتر  ميلي چندين از سولفوريك اسيد از ناشي خوردگي اين شرايط، بدترين در. شود

 جريـان  طـوالني  مانـدگاري  واسـطه ه ب كه زماني. است گرفته قرار مطالعه مورد 1945 سال ازبيولوژيكي  اسيدسولفوريك
 ماننـد  سـولفات  كننده تبديل يها باكتري ،شود مي پديدارها  لوله در غيرهوازي شرايط جريان پايين، سرعت يا و فاضالب

 هـواي  بـه  H2S گـاز  فاضالب، جريان در اغتشاش اثر دركنند.  مي تبديل H2S گاز به را گوگردي تركيبات 3دسولفوويبريو
ـ  مـي  كـه شود  مي گوگرد شدن آزاد به منجر و داده واكنش اكسيژن با مرحله اين در H2Sكند.  مي فرارها  هلول باالي  دتوان
 ماننـد  4تايوباسـيلي  يهـا  بـاكتري  از بسياري براي مناسبي جايگاه گوگرد شرايطي چنين در. كند رسوب لوله ديواره روي

 ايـن  سـاز  و سـوخت . اسـت  7اينترمـديوس  تايوباسـيليوس  و 6نئوپليتـانوس  تايوباسـيليوس  ،5تيواكسيدانس تايوباسيليوس
 بـتن  خرابـي  باعـث  سـولفوريك  اسـيد  نهايت در وگردد  بيولوژيكي مي سولفوريك اسيد به گوگرد تبديل باعثها  باكتري

  شود.  مي
 )CaSo4, H2O( گـچ  توليـد  سـبب  و داده واكـنش  بـتن  در موجود )CH( كلسيم هيدروكسيد با ابتدا اسيدسولفوريك

 اين بر محققين از برخي اما دارد، دنباله ب را برابر 2/2 تا2/1 درحدود حجمي افزايش، گچ آمدنبه وجود  گرچهگردد.  يم
بـه   آن پـي  در و C3A و گـچ  بـين  واكـنش  و دارد عهده  هب يخوردگ فرآيند در ثانويه نقش تنها واكنش اين كه اند عقيده
تر  بزرگ برابر چندين اترينگايت حجم. است مضرتر بتن براي )3CaO, Al2O3, 3CaSo4, 32H2O( اترينگايت آمدنوجود 

 از ناشـي  حجم افزايش ،حال هر در. اند كرده گزارش نيز برابر 7 تا 2 بين را بزرگي اين محققان و است بتني اجزا ساير از
 باعث نهايت در كه دهش بتن درها  ترك ايجاد آن پي در و داخلي فشارهاي آمدن پديد سبب محصوالت اين هردوي توليد

                                                      
 

1- Initiation Phase 
2- Propagation Phase 
3- Desulfovibrio 
4- Thiobacilli 
5- Thiobacillus Thio Oxidance 
6- T. Neapolitanise 
7- T. Intermediuse 
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 شـديد  جريان توسط يافته فرسايش سطح كهگردد  مي تشديد زماني بتن خرابي و فرسايش براين، عالوهگردد.  مي خرابي
 . شود شسته فاضالب

 عملكـردي  ملزومات آن، طي در كهشود  مي تعبير آن دهي بهره زمان عنوان به سازه، يك دهي سرويس عمر از عمل در
ها  آزمايش ،ها بازرسي انجام از حاصل نتايجگردد.  مي انجام نگهداري و تعمير نشدهبيني  پيش باالي يها ههزين بدون سازه

 كشـور،  سطح در فاضالب و آب مختلف يها پروژه اجراشده يا و اجرا دست در بتني يها سازه روي بر عيني هاي ارزيابي و
باشـد   مـي  توسعه و پيشرفت انتشار، مرحله در الذكر فوق يها سازه مجموعه در شده، بيان يها خرابي كه است آن از حاكي

 كنار در. گردد مبذول فني مشخصات و اصول با مطابقها  سازه اين تعمير درخصوص الزم توجه وقت اسرع در بايستي كه
هـا   ازهسـ  ايـن  در خرابـي  توسعه عوامل ينتر مهم از بررسي، مورد اجراشده يها سازه در بتن ديدگي آسيب تشديد عوامل
 خرابـي  توسـعه  موقـع  به جلوگيري و متناوب و اي دوره يها بازرسي عدم ،برداري بهره دوران در نگهداريريزي  برنامه عدم
  گردد.  مي اشاره مختصر توضيحات باها  سازه اين درها  خرابي هاي مكانيزم از تعدادي به ادامه در لذا. است بوده

  فاضالب يها شبكه يها خرابي - 21- 2

 قـرار  زيسـتي  و بيوشيميايي شيميايي، فيزيكي، عوامل تاثير تحت موقت يا مدائ طور به فاضالب آوري معج هاي شبكه
 تـرين  مهـم  .شـوند  شـبكه  مختلف هاي بخش آسيب باعث مدت دراز يا مدت كوتاه در است ممكن تاثيرات گونه اين .دارند

   اند. شده آورده گزارش اين) 2-3ند (ب در ها خرابي بيوشميايي وشيميايي  ،فيزيكي يها مكانيزم

  ها آن پيامدهاي و خرابي هاي مشخصه - 22- 2

 تعريـف  خرابـي  مختلـف  فازهـاي  در متناسبا دتوان مي بازرسي و نگهداري ريزي برنامه مفهوم در بتني يها سازه خرابي
 داده تميـز  و شـده  مشـاهده  بازرسي ابزارهايي  هوسيل به است ممكن و باشد همراه مختلف پيامدهاي باكه  به طوري شود
 بـتن  آن انتهاي در كه است شروع فاز فاز، اولين )،24-2 (شكل خوردگي از ناشي خرابي بررسي در مثال، عنوان به. شوند

  شود.  مي شروع خوردگي و داده دست از را خود كنندگي حفاظت نقش آرماتور، خارجي هاي اليه در
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  آرماتور خوردگي از ناشي اي سازه خرابي -24- 2 شكل

پيل ممكن است براي نشان دادن اينكـه خـوردگي در    گيري پتانسيل نيم ها از قبيل اندازه تجهيزات غيرمخرب بازرسي
يك موقعيت مورد نظر آغاز شده، اعمال گردد و بنابراين براي يك تصميم صحيح روش نگهداري مي تواند به عنوان يـك  

   ريزي محافظت ارائه گردد. برنامه گيري در ابزار پشتيبان تصميم
شـود.   در مراحـل مختلفـي دنبـال مـي     )propagation(هاي بعدي آرماتور، فـاز انتشـار    زمان با بدون محافظ شدن اليه هم

ها و دوران اين فاز عموما به خصوصيات بتن، آرماتور، ضخامت پوشـش بـتن، رطوبـت و شـرايط آب و هـوايي بيـرون        مشخصه
شود. پـس از افـزايش مشـخص از     شود و محصوالت خوردگي در سطح آرماتور پديدار مي ا خوردگي آغاز ميبستگي دارد. ابتد

افتد و دوباره بعد از مدت زماني محصوالت خوردگي ممكـن   هاي كوچك در بتن پوشش اتفاق مي حجم مصالح خوردگي، ترك
ي جـدي خرابـي    دهنـده  دن خوردگي نه تنها نشانها هدايت شده و در سطح سازه نمايان شوند. نمايان ش است از طريق ترك

شـده يكـي از    در عمـل گسـترش خـوردگي نمايـان    اي پيشرفت كـرده اسـت.    قابل مالحظهباشد، بلكه به طور  اتفاق افتاده مي
  شود.  ها در ارتباط با نگهداري صحيح گرفته مي گيري باشد زماني كه تصميم شده مي فاكتورهاي مهم بررسي

 سازه و شده كنده است ممكن نهايتا پوششي بتن شوند، پديدار آرماتور سطح در و يافته ادامه دگيخور محصوالت اگر
 در. كنـد  پيشرفت آرماتور بعدي هاي اليه در يتر بيش شدت با خرابي بنابراين و يردگ قرار محيط معرض درتر  بيش حتي
 .برسد قبول قابل حد ازتر  كم سازه دهي سرويس ابليتق يا باربري ظرفيت كه زماني تا يابد ادامه است ممكن خرابي، نهايت

 اي ظرفيت سازه

 شروع خوردگي

 مشاهده خوردگي

 كن شدن بتن قلوه

 فاز شروع فاز انتشار
زمان

Ti 

Tv

Ts
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 علت به. يابد كاهش نگهداري و تعمير هاي فعاليت با همراه شرايط كنترل ابزارهاي توسط است ممكن خرابي پيامد اگرچه
 و زمـان  به اي مالحظه قابلبه طور  نگهداري و تعمير هاي فعاليت هزينهتاثير  خرابي، فرآيند مختلف فازهاي هاي مشخصه
  . دارد بستگي ها آن چگونگي
 حد شرايط با ارتباط درها  سازه اعتماد قابليتچنين  هم و باربري ظرفيت آرمه، بتن يها سازه معمولي يها قسمت براي

 شـديد  عالئـم  قبيـل  ايـن . يابد كاهش مقبوليت از بيش خرابي زياد بسيار موارد عيني مشاهده از بعد دتوان مي فقط نهايي
  . نيستند قبول قابل زيبايي داليل به تنهايي به موالمع خرابي

 معموال غيرمخرب يها تكنيك مختلف نتايج با همراه زدايي رنگ وخوردگي  ترك قبيل از زودرس خرابي عالئم بنابراين
  شود.  مي شامل نگهداري و تعمير هاي فعاليت تكامل به مربوط گيري تصميم برايها  سازه شرايطي  هدربار را پايه اطالعات
 يهـا  موقعيـت  بـا  ييهـا  سـازه  مثـال  عنـوان  بـه  است، مشخص خرابي احتمالي موقعيت كه اي آرمه بتن يها سازه براي
. بـه  باشـد  خرابي عيني رويداد سادگي به دتوان مي تعمير يك انجام معيارهاي )،Hot Spots محلي (خرابي خرابي مشخص

 خرابي مشخص يها موقعيت تمامي قاعدتا كه جايي مثال عنوان به يافته، انتشار خرابي با بتني يها سازه براي مشابهطور 
 درصـد  از بـيش  روي بـر  اوليه خوردگي  نشانه براي دتوان مي بازدارنده، نگهداري فعاليت يك انجام معيارهاي دارند، وجود

 و محلـي  خرابـي  اثـر  تحـت هـا   سـازه  خرابـي  مشخصه بين فاحشي تفاوت بنابراين. باشد سازه سطح از مشخصي بحراني
 از گروهـي  گـرفتن  درنظـر  يافتـه  انتشـار  خرابـي  با ييها سازه براي لذا. دارد وجود انتشاريافته خرابي اثر تحت ييها سازه

  . باشد داشته اهميت دتوان مي نگهداري و بازرسي  ريزي برنامه براي خرابي مختلف حاالت
 اعتمـاد  قابليـت  با را شده داده ريسك قبول قابل معيارهاي دانتو مي سازه كه اين از اطمينان دليل به نگهداري و تعمير

. كنـد  تحمـل  را خـود  بـر  وارد بارهاي بتواند سازه كه است اين ملزومات اين ينتر گردد. مهم مي انجام ،كند آورده بر كافي
چنـين   هم و هستند سازه دهي سرويس با مرتبط ملزومات اين مثال عنوان به دارد؛ وجود ملزومات از ديگري تعداد اگرچه

 مثـال  عنوان به. باشد ضروري دتوان مي نيز نگهداري و تعمير مواقع اين در شوند، مرتبط نيز سازه عيني ظاهر به ندتوان مي
 اين خرابي پيامدهاي كردن مدل براي مشي خط يك. رود فراتر بحراني آستانه از آرماتور اطراف نقاط در كلريد تمركز اگر

 درصد از بيش در شده داده مشخص دوره يك از بعد خرابي اگر. گردد مي اجرا مهم تعميراتي رهايكا شود تصور كه است
 ممكـن  و شـود  ديده خرابي گسترش مشخصه يك است ممكن بحراني درصد. شود مشاهده سازه سطح از خاصي بحراني
 ارزيـابي  بـراي  آن مطلـق  شارز چنـد  هـر  شـود،  انتخاب متفاوت يشان،ها ترجيح براساس مختلف كارفرمايان توسط است

  . نيست بااهميت ريسك

  زهكشي وآبياري  يها كانال و فاضالب اتتاسيس بتني يها سازه در ها آسيببندي  دسته - 23- 2

 يـا  و جـايگزين  دوام بـا  مصـالح  و مـواد  طراحـي  در راهنمـايي  جهـت  بـه  ها آن علل تعيين وها  خرابي كردن  مشخص
 بهتـرين  براسـاس  بندي جمع يك ترسيمباشد.  مي بتن تعميرات برنامه ره اصلي يها قسمت مناسب، تعميراتي يها روش

 ممكـن  اطالعـات  ايـن . اسـت  برخوردار خاصي  اهميت از سازه يك ترموثر بازسازي منظور به موجود اطالعات و مشاهدات
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 در. آيـد  سـت د بـه  اطالعـات  بانك يك از شده گرفته تصاوير يا و مهندس يك وسيله به عيني مشاهدات و بازرسي از است
 آزمايشـگاه  درانجـام شـده    يهـا  آزمـايش  يـا  و محل در غيرمخرب آزمايشات از است ممكن اطالعات اين حاالت، بعضي

  . آيند دست به
 تمـامي  كليبه طور  كه زهكشي وآبياري  يها كانال و فاضالب و آب اتتاسيس بتني يها سازه در ها آسيببندي  دسته

  گردد.  مي بندي طبقهها  خرابي و خسارات عيوب، علل مقوله سه در ،دهد مي پوشش را ها آسيب عالئم
 لرزاندن آرماتورها، كافي پوشش عدم ناكافي،آوري  عمل از ناشي نامناسب اجرايي هاي روش (عيوب)، اول گروه 

 و نامناسـب ريزي  بتن و بندي قالب جمله از اجرايي هاي روش كارگيري به در دقتي بي و بتن ناكافي و نامناسب
   شود. مي شامل را فيلترريزي نامناسب اجراي

 ضـربه  اثـر  در شـدگي  كنـده  سـايش،  علـت  بـه  جـرم  كاهش از ناشي سطحي هاي آسيب (خسارات)، دوم گروه 
 وجـود  بارگـذاري،  از ناشـي  يهـا  تـنش  درزهـا،  بـتن  شـدن  كنده پالستيك، و خشك شدگي جمع وخالءزايي،

 آب شـدن  سـرريز  و نامناسـب  و غلـط  اليروبي باال، حرارت هدرج در كانال اندازي آب شونده، متورم هاي خاك
  شود. مي شامل را كانال

 ناشـي فيزيكي  هاي خرابي كرد. بندي تقسيمشيميايي  وفيزيكي  دسته دو درتوان  مي را ها)، (خرابي سوم گروه 
صورتي كـه  در  بوده مناسب و كافيآوري  عمل عدم و كافي پوشش عدم ،ها نمك تبلور شدن، آب – زدن يخ از

 خـوردگي  بـتن،  باكتريـايي  خـوردگي  كربناتاسـيون،  كلريـدي،  اسـيدي،  سولفاتي، حملهشيميايي  هاي خرابي
   شود. مي شامل راها  دانهسنگ قليايي واكنش و آرماتورها

 و) 25-2( يهـا  شـكل  در كهشود  مي آشكار بتن در خوردگي ترك و سطحي يها به صورت آسيب علل اين از يك هر
  . است شده داده ننشا) 2-26(

 اغلب ،دو اين عمل در و است اختياري كامال بتنديدگي  آسيب شيميايي و فيزيكي علل بين تمايز كه است ذكر قابل
دهـد   مي افزايش را بتن نفوذپذيري ،خوردگي ترك و سطحيديدگي  آسيب از ناشي جرم كاهش مثال،شوند.  مي هم مكمل

 شـيميايي  هـاي  پديـده  طـور  همينشود.  مي شيمياييديدگي  آسيب يندآفر چند يا يك اصلي علت آينده، در خود اين كه
 افزايش موجب ،سخت شده سيمان خمير اجزاي درون  به اسيدي مايعات نشت مثال، براي. هستند فيزيكي اتتاثير داراي

  سازد.  پذير مي تر آسيب بيش فرسايش و سايش دربرابر را مصالح بنابراين و شده بتن تخلخل
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  هاي بتني تاسيسات آب و فاضالب ها در سازه ها و نحوه آشكار شدن آن بندي آسيب دسته - 25- 2شكل 

  شده ترميم  سازه عمر و دوام تخمين -24- 2

 گونـاگون،  داليـل  بـه  ولـي  انـد  بـوده  عالقمنـد  ماده اين مقاومتي مشخصات بهتر  بيش بتني يها سازه طراحان تاكنون
 مسايل ينتر مهم از يكي زيربنايي يها سازه برداري بهره عمربيني  . پيششد قائل اي ويژه اهميت نيز بتن دوام يبرا بايستي
مسـاله   عنوان تحت سازه، عمر افزايش اثر بر مصالح زوالمساله  امروزه. است سازه مهندسي و مواد علم محققين روي پيش
 و ريخـتن  و دهنـده  تشـكيل  اجزاي بودن  مناسب كه آن رغم علي. ستا شده تبديل شده شناخته كامالمساله  يك به دوام،
 زودرس شكسـت  امـا  ،گـردد  مي صنعتي و طبيعي شرايطتر  بيش در بتن كاركرد عمر طول افزايش موجب بتنآوري  عمل
 امدو كـاهش  درمـوثر   هـاي  عامـل  كنترل مورد2در را ارزشمندي هاي درس و داده رخ مواقع بعضي در نيز بتني يها سازه
 دهند.  مي بتني يها سازه

هاي بتني تاسيسات آب و  ها در سازه ديدگي علل آسيب
 فاضالب

 علل عيوب بتن علل خسارات بتن اي بتنه علل خرابي

هاي نامناسب اجرايي روش

 شيميايي فيزيكي

  حمله سولفاتي-
  كربناتاسيون بتن -
  حمله اسيدها -
  خوردگي فوالد -
  خوردگي باكتريايي بتن -
  ها واكنش قليايي سنگدانه -
 حمله كلريدي-

 عدم پوشش كافي بتن روي آرماتور-
  نامناسب آوري ناكافي و عمل -
  آب شدن –يخ زدن  -
 هاتبلور نمك-

 سايش و فرسايش-
  شدگي پالستيك و خشك جمع -
  اثر ضربه -
  اثر خالءزايي -
  كنده شدن درزها -
 هاي ناشي از بارگذاريتنش-

  آوري ناكافي عمل-
  عدم پوشش كافي بتن روي آرماتور -
  لرزاندن ناكافي و روش پرداخت نامناسب -
  روش قرار دادن بتندقتي در  بي -
 هاي فلزي در بتن دقتي در قرار دادن المانبي-

ها آشكار شدن خرابيها آشكار شدن خرابي

 آشكار شدن عيوب آشكار شدن خسارات

 پوسته شدن و از هم پاشيدگي -
  كن شدن و بيرون پريدگي قلوه -
  برطرف شدن و جدا شدن مواد از يكديگر -
 ترك خوردگي -

  ن و از هم پاشيدگيپوسته شد-
  كن شدن و بيرون پريدگي قلوه -
  ترك خوردگي -
 روييآبله-

 روييآبله-
  پوسته شدن و از هم پاشيدگي -
  كن شدن درزها قلوه -
از بين رفتن مواد سيماني و نمايان شدن  -

  ها سنگدانه
  ترك خوردگي (نامنظم و طولي) -
 شكستن و كنده شدن بتن-

  كرمو شدن -
  دن و از هم پاشيدگيپوسته ش -
  ايجاد حفره و گودي -
  كن شدن قلوه -
  جدا شدن مواد از يكديگر -
 اي) ترك خوردگي (ريزسطحي، نامنظم و نقشه -
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 زهكشي وآبياري  هاي كانال بتني هاي سازه در ها آن شدن آشكار نحوه و ها آسيب بندي دسته -26- 2شكل

 جسـم  نفوذپـديري  ميـزان  معمـوال  متخلخل اجسام در و دارد دخالت بتنديدگي  آسيب هاي شكل تمام در آب عموما
 بـتن  دوام روي بـر آور  زيان اي گونه به كه اي فيزيكي عواملچنين  نمايد. هم مي تعيين راديدگي  آسيب شدت ،)آب (دربرابر
 ات. تـاثير قرارگرفتن سرد يا بسيارگرم دماهاي معرض در وخوردگي  ترك سطحي، فرسودگي :از عبارتند ،گذارند تاثير مي

 حملـه  از  ناشـي  زاي انبسـاط  يها واكنش سيمان، خمير درون هب اسيدي هاي محلول تراوش شاملآور  زيان شيميايي مواد
  باشند.  مي بتن داخل آرماتور خوردگي وها  سنگدانه قليايي واكنش سولفاتي،
 سـايش،  ايي،يشيم حمالت جوي، عوامل با مقابله براي بتن توانايي به پرتلند سيمان از شده ساخته بتن دوام يا پايايي
 شـكل،  نظـر،  مـورد  محيطـي  شـرايط  در پايا بتن شود. مي اطالق تخريب و اضمحالل به جرمن فرآيند هرگونه و فرسايش
 با مترادف طوالني دهي خدمت عمر .كند مي حفظ را بتني هاي سازه از نظر مورد برداري بهره قابليت و اوليه  كيفيت حداقل
 ديگري شرايط مجموعه تحت دوام معناي به لزوما شرايط، مجموعه يك تحت مدوا كه آنجا از شود. مي  گرفته نظر در دوام
   بشود. نيز محيط به كلي اي اشاره دوام تعريف هنگام كه است متداول دليل همين به باشد، نمي

 بـا  مصـالح  ايـن  خـواص  آن متعاقـب  و مصـالح  ريزساختار محيطي، عوامل نتيجه در نيست. دوام با ذاتا مصالحي هيچ
 مفـروض  شـرايط  تحت خواصش، كه رسد مي خود دهي خدمت عمر انتهاي به تيوق ماده  يك .كند مي تغيير زمان گذشت
   شود. شناخته اقتصادي غير يا ايمن نا مصالح از استفاده ادامه كه باشد ديده آسيب حدي به آن، از استفاده

 سـاير  هماننـد  نظـر،  مـورد  مصالح دوام مشخصات بايد ها، سازه طراحي در كه است شده پذيرفته عموما حاضر، درحال
 از تـر  بيش دوام ابتدا، در گيرد. قرار ارزيابي مورد اوليه، قيمت و هزينه مكانيكي، خواص نظير آن، يها ويژگي و مشخصات

 هـا،  سـازه  جايگزيني و تعمير يها هزينه ونزروزاف افزايش .گيرد مي قرار مدنظر آن اجتماعي و اقتصادي تاثيرات نظر نقطه
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 روزافـزون  بهـاي  دهـد.  مـي  اختصـاص  خـود   بـه  را سـازي   سـاختمان  بودجه كل از اي عمده بخش مصالح، خرابي از ناشي
 آن، مصـرفي  يهـا  هزينـه  جـاي  بـه  سازه، عمر طول طي در مصرفي يها هزينه بر فزاينده تاكيد و ها سازه در ها جايگزيني
   بگيرند. جدي را دوام كهكند  مي مجبور را مهندسان
 فيزيكـي  فرآيندهاي درباره ما معلومات اغلب كه داشت توجه نكته اين به بايد نيبت هاي سازه و بتن دوام بررسي براي

 هاي حالت تركيب سازي شبيه زيرا ،آيد مي دست به واقعي هاي سازه  تاريخچه روي از بتن ديدگي آسيب مسبب شيميايي ـ
 بـتن  ديدگي آسيب بندرت عمل در وجود، اين با .است مشكل آزمايشگاه در دارند، وجود واقعيت در معموال كه مدتي دراز
 مشـاهده آور  زيـان  پديـده  يـك  از بيش مصالح، خرابي تر پيشرفته مراحل در معموال، است، فرد به منحصر علت يك از ناشي
 تشـديد  موجـب  آنقـدر  و دارنـد  تـداخل  و شده پيچيده درهم آنقدر  خرابي شيميايي و فيزيكي علل كلي،به طور شود. مي
   نيست.پذير  امكان نيز معلول از علت كردن جدا حتي غلب،ا كهشوند  مي ديگريك

 لحـاظ  به چه و كمي لحاظ به چه تر، بيش هرچه مقاومت براي آن پتانسيل و توانايي از است  عبارت بتن، دوام بنابراين
 از بـرداري  بهـره  شكاه يا و برداري بهره امكان بردن بين زا آن، به رساني آسيب موجب ندتوان مي كه عواملي برابر در كيفي،

   بشوند. آن
 اتحاديه با مطابق كنيم، تعريف مناسب اي گونه به را دهي خدمت مفيد عمر كه است ضروري ،كاربردي مهندسي نظر از
 نـوع  سه بر دهي خدمت عمرمفيد ،2 بتن اروپايي كميته و 1 ها سازه و مصالح تحقيقاتي هاي آزمايشگاه و آزمايش المللي بين
 كـه  اي زمـاني   دوره از است عبارت دهي خدمت عمر ،3 استاندارد نظر از است. شده بندي تقسيم اقتصادي و عملكردي فني،
 و نگهـداري  بـرداري،  بهـره  انـدازي،  راه بـراي  اي هزينه هيچگونه صرف به نيازي سازه يا اي سازه عضو يك در مدت، آن طي

   نيست. آن تعمير
 انـواع  ،آن مختلـف  نقـاط  موضـعي  قرارگيري شرايط است ممكن ،رفتهقرارگ كلريد درمعرض كه آرمه بتن عضو يك در

 و بـوده  متفـاوت  بـتن،  نفوذپـذيري  ديگر عبارت به و كلريد تهاجم برابر در بتن مختلف نقاط مقاومت باشد، داشته مختلفي
 شـرايط  يـا  و باشـد  متفـاوت  آن مختلـف  نقاط در آرماتور روي بتن پوشش ضخامت و باشند داشته انتشارمتفاوتي قابليت

 و فلسـفه  شـود.  نمـي  شروع زمان همبه طور  آندر آرماتورفوالدي خوردگي كه گفتتوان  مي بنابراين باشد. برقرار مشابهي
ريـزي   بـتن  زمان از كه كنند تعريف زماني مدت صورت به را دهي خدمت عمر كه است اين امروزي هاي برآيين حاكم روح

   است. مشخصه مقدار مفهوم همان اين است. شده خورده فوالدي آرماتورهاي سطح از درصد 5 انتها، در و است گذشته

                                                      
 

1- RILEM 
2- FIB 
3- BS 
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 دهـي  خـدمت  از زماني كه است، فني دهي خدمت مفيد عمر اساسا دهي، خدمت عمرمفيد از منظور دوام، مهندسي در
 شماتيك دلم به فني، دهي خدمت عمر رسد. مي فرا فني ازنظر قبول غيرقابل شده تعريف حالت يك هنگام درآن كه است

   .كند مي پيدا ارتباط كيفيت تنزل مقوله به و دارد بستگي زمان تابع خرابي
 بـتن  دوام بـه  مربوط مسايل اغلب امنشچنين  هم و طبيعي مصالح از بسياري  تخريب و وجودآمدن به اوليه عنصر آب،

 كاهنـده  شـيميايي  فرآيندهاي سرچشمه دتوان مي مهاجم، يها يون انتقال براي اي وسيله عنوان بهچنين  هم آب، باشد. مي
 را متخلخـل  اجسـام  در آب حركـات  بـا  مرتبط شيميايي ـ فيزيكي هاي پديده كه است اين نكته دومين باشد. نيز كيفيت

 حملـه  آيـا  كـه  دارد بسـتگي  ايـن  بـه  شـيميايي  ديدگي آسيب ميزان مثال، عنوان به .كند مي كنترل جامدات نفوذپذيري
 ميـزان  كـه  است اين نكته سومين است. كرده رسوخ نيز مصالح داخل به كه اين يا و است بتن سطح به محدود شيميايي

   است. جسم شيميايي تركيب و آب داخل يها يون غلظت و نوع تاثير تحت ديدگي، آسيب
 در لـول مح عمومـا  كه بتن، به مهاجم مواد از بسياري است. دوام نظر از بتن پارامترهاي ترين مهم جمله از نفوذپذيري

 كيفيـت  از و بـوده  تـوپرتر  كم، منافذ با بتن ،چنين هم .شوند مي وارد آن داخل به بتن مختلف منافذ طريق از هستند، آب
 از يكـي  عنـوان  بـه  نفوذپـذيري  هايآزمايشـ  فوق، داليل به بنا است. برخوردار مقاومت، نظر از چه و دوام ازنظر چه بهتري،
 در مـدفون  اقالم خوردگي فرآيند بر موثر عمده عامل بتن، نفوذپذيري .شوند مي تهگرف نظر در بتن دوام مهم هاي شاخص

 الكتريكـي  مقاومـت  احتماال بتني چنين كند. نفوذ راحتي به دتوان مين آب كم، نفوذپذيري با بتني در .آيد مي شماره ب بتن
 مانع وكند  مي مقاومت بتن در مدفون آرماتوربر ها آن تاثير و ها نمك ذبج درمقابل ويژگي اين با بتني دارد. نيز تري بيش
   شود. مي نيز اكسيژن نفوذ
  از: عبارتند بتن نفوذپذيري كاهش برموثر  مهم عوامل جمله از

  سيماني) شبه مواد و پوزوالن و سيمان (شامل سيماني مواد  به آب نسبت نمودن محدود و كاهش  -الف
  مناسب هاي روش با بتن اوليه سنين در ويژه به كافي، و دقيق و مناسبآوري  عمل  -ب
  ها پوزوالن از استفاده  -ج
  آب كاهنده افزودني مواد از استفاده  -د
  مناسب سيمان از استفاده  - ه
  مناسب هاي روش و وسايل با تراكم حداكثرتامين   -و
  بتن اختالط يها نسبت مناسب و صحيح انتخاب  -ز
  سيمان عيار سازي بهينه  -ح

 پارامترهـاي  بـا  عمدتا كلريدي تهاجمي محيط يك درها  سازه اين دوام و خوردگي برابر در آرمه بتن يها سازه طراحي
  :شود مي تعيين زير

   دارد. خوردگي شروع زماني دوره ايشزاف روي بر زيادي تاثير آن كيفيت و آرماتور روي بتن پوشش ضخامت  -الف



  83  يزهكش و يآبيار يها كانال و فاضالب تاسيسات بتن در موجود اجرايي و يفن مشكالت يبند دسته -دوم فصل

 

 بازرسـي،  امكـان  تسـهيل  منظـور  بـه  مناسـب  عملـي  هـاي  طرح و نظر مورد سازه در اي سازهجزييات  هاي نقشه  -ب
   تعمير و نگهداري

 سـيماني،  مـواد  به آب نسبت براساس عمدتا را ويژگي اين آرماتور، روي بتن پوشش در كلريد يون انتشار قابليت  -ج
   كنند. مي تعيين ها ترك عرض و شدت و بتن تراكم

  بتن سيماني مواد تركيبات و نوع  -د
  مصرفي آرماتورهاي نوع  - ه

. اسـت  متغيرتصـادفي  يـك  يكلريد تهاجم محيط كه دريافتتوان  مي ،شود نگاه موضوع  به بينانه واقع اي گونه به اگر
 از  يكـي . داد انجـام  دقـت   به را ها گيري اندازه بايد مناسب دقت يك با خوردگي شروع زماني  دوره تعيين منظور به بنابراين،
 باتوان  مي حاضر درحال باشد، داشته كلريد تهاجم برابر در كافي دوام بتن كه است آن ناكافي حال  عين در و الزم شرايط
  . يافت دست خواسته  اين به ،زير  يها روش از استفاده
   باشد. بادي خاكستر يا و سيليس دوده پرتلند، سيمان از متشكل بايد بتن چسباننده ماده  -الف
   باشد. كم ملزو حد تا بايد معادل سيمان به آب نسبت  -ب
   باشد. مناسب بايد بتن تراكم  -ج
 بـاال  هيدراتاسـيون  درجـه  و زيـاد  ميـزان  بـه  هيدراتاسـيون  فرآينـد  از كه باشد اي گونه به بايدآوري  عمل شرايط  -د

   شود. حاصل اطمينان
ـ  مـي  بتن شدن خشك و هيدراتاسيون واكنش باشد. مي بتن در آب فشار بودن  پايين از ناشي آب، جذب  موجـب  دتوان

 آب  جـذب  متوالي  روند بتني يها سازه از ييها قسمت در شود. جذب مكانيسم درنتيجه و بتن داخل آب فشار آمدن  پايين
 از  پـس  .شـود  مي موجب را كلريد يون غلظت افزايش خود،  اين و شده  بتن در آب امالح رسوب موجب آن،  شدن خشك و

 داخل  به نفوذ، مكانيسم طريق از تدريج به كلريد بتن، سطح از  عمقي شدن  آلوده و بتن  توسط كلريد يون حاوي آب  جذب
 خـوردگي  رونـد  شـروع  موجب و رسيده فوالد به مزبور يون كهيابد  مي ادامه بدانجا تا كلريد يون نفوذ .گردد مي وارد بتن

   .شود مي بتن در فوالد
 كـاهش  المـان  اي سـازه  مشخصات كهشود  مي آن موجب بتن خردشدگي وخوردگي  ترك آن، تبع به و فوالد خوردگي

 عمرمفيـد، بيني  پيش بارسد.  مي فرا المان دهي خدمت مفيد عمر پايان بگذرد، قبول قابل حد از كاهش اين اگر. كند پيدا
 ايجـاد  بـراي  مناسـب  زمـان  كـه  ايـن  هـم  و داشـت  سازه رفتار از مناسبي ارزيابي همتوان  مي مناسب، هاي مدل روي از

  . داد انجام و كردهبيني  پيش را تعميرات اين نوع و ميزان و تتعميرا
 ،بـتن  سـطح  شـرايط  بهبـود  و اصـالح  باتوان  مي نباشد مناسب آن داخل به كلريد ورود برابر در بتن دوامكه  درصورتي

 عمليـات  از بخشـي  عنـوان  بـه  هـم تـوان   مـي  را كلريـد  تهاجم برابر در بتن حفاظت. كرد كند را آن داخل به كلريد تهاجم
 بهبـود  بـراي . داد انجـام  الكتروشـيميايي  بهبـود  روش  يـك  عنوان به هم و تعمير از  پس اقدام يك عنوان به هم نگهداري،

  كرد: استفاده زير موارد ازتوان  مي بتن سطحي شرايط
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   آب ورود برابر در بتن دوام افزايش براي تزريقي مواد از استفاده  -الف
  ها شاءغ و رنگ يا بتن، ندب آب مواد از استفاده  -ب

 و  آب در ويژه به آب، بخار انتشار قابليت كهشود  مي آن موجب بتن سطحي شرايط بهبود كه است آن مهم بسيار نكته
 آن زدن يـخ  و مزبـور  پوششـي  هيـ ال زيـر  در واقع بتن داخل به رطوبت ورود از ناشي خسارات از و يابد كاهش سرد، هواي

  . شود جلوگيري
 معـرض  در آرمـه  بـتن  يهـا  سازه طراحي روش چندين نياز، مورد دهي خدمت عمر ميزان يك آوردن دست به منظور به
  شود.  مي بحث آرماتور روي  بتن پوشش ضخامت تعيين چگونگي مورد درها  روش اين همه در. است موجود كلريد
  . دارد وجود مناسب يمنيا يك آوردن دست به جهت زير در مشروح راه دو قطعي، طراحي روش از استفاده با

 پارامترهـاي  و محيطـي  پارامترهـاي  از اعـم  حـاكم،  پارامترهاي ميانگين مقادير براساس را دهي خدمت عمر طول  -الف
 تعيـين  دهـي  خدمت عمر طول كهكنند  مي ارزيابي قبول قابل هنگامي را سازهكنند.  مي محاسبه بتن، به وابسته
. باشـد  اسـت)  سـال 100 درحـدود  چيـزي  (كه سازه مطلوب عمر طول زاتر  بيش سال 50 تا 25 حدود در شده،

 ايـن  از اسـتفاده  ،باشـند  دسـترس  در بتن، با مرتبط و محيطي از اعم مشاهدات، از كمي تعداد فقط كه هنگامي
  . نيست ابهام از خالي روش اين ولي است ساده طراحي روش

 هاي كسرك براي بتن، به مربوطه و محيطي از اعم ،حاكم پارامترهاي مشخصه مقادير براساس را دهي عمرخدمت  -ب
  سازهباشد.  مي درصد 95 كسرك براساس انتشار ضريب داشت توجه بايدكنند.  مي محاسبه درصد 5 و درصد 95

 نيـاز  مورد دهي عمرخدمت ازتر  بزرگ يا برابر شده تعيين دهي خدمت عمر كهگردد  مي تلقي قبول قابل هنگامي
 داشـت،  اختيـار  در كـافي  هـاي  داده يا مشاهدات بايد روش اين از استفاده براي. باشد سال) 100 با برابر (تقريبا

  . زد تخمين يا كرده تعيين را مشخصه مقادير ها آن براساس بتوان كه اي گونه به
 آن رد كـافي  تعـداد  بـه  هـا  داده و مشـاهدات  كه است پذير امكان زماني ،احتماالتي و تصادفي طراحي روش از استفاده

 توزيـع تـوان   مي گاه آن باشد،  داشته وجود متغيرها احتماالتي توزيع برآورد امكان. درصورتي كه باشند  داشته وجود زمينه
 يـا  مهندسـي  هـاي  قضاوت يا مشاهدات بر مبتني دتوان مي ما دانش اين. كرد محاسبه را دهي خدمت عمر طول احتماالتي 

  . باشد ها آن هردوي
 و ،tin بازرسـي  هنگـام  در سـازه  سـن  كـه گردد  مي فرض كلريد پروفيل كمك به خوردگي شروع انيزم دوره تعيين در
 عمق در كه هنگامي. شوند زده تخمين ندتوان مي يا معلومند ،گيرد مي قرار كلريد معرض در بار اولين براي سازه كه زماني

c، آرمـاتور  خـوردگي  آنگـاه  ،رسد مي آن اي آستانه حد به كلريد ميزان آرماتور، روي بتن پوشش ضخامت انتهاي در يعني 
 محيطـي  و بـتن  تركيب به كه )( سن پارامتر تعيين به بسته tcr خوردگي شروع زماني دوره بنابراين،. شد خواهد شروع

  . شد خواهد تعيين زير ديها شنپي فرمول از دارد، بستگي دارد، قرار آن در كه
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  آن: در كه
c: آرماتور روي بتن پوشش ضخامت  
t1: سال يك مساوي بتن سن  
k1: باشد سال يك با برابر كلريد معرض در بتن قرارگيري زمان مدتدرصورتي كه  اول، سال در كلريد تهاجم ميزان .  
: گردد: تعيين دتوان مي زير رابطه از و دارد بستگي دارد قرار آن در كه محيطي و بتن تركيب به كه سن پارامتر  

w
k (1 1.5 eqv( ))

c      

k: مثـال  عنـوان  بـه  دارد، بسـتگي  دارد قـرار  آن در بتن كه محيطي به كه است ضريبيk 0.1   يهـا  بـتن  بـراي 
  آب پاشش محيط در قرارگرفته

w/c: سيماني مواد به آب نسبت  

  بندي جمع -25- 2

. اســت مفيــد عمــر داراي مصــالح ســاير هماننــد ســاختماني مصــالح ينتــر مهــم و تــرين پرمصــرف عنــوان بــه بــتن
 لـذا . بگـذارد  بتنـي  يهـا  سـازه  مفيـد  عمـر  روي بر زيادي بسيارتاثير  دتوان مي گوناگون عوامل از ناشي هاي ديدگي آسيب

 بـروز  درتـاخير   ايجـاد  ،هـا  آن احتمال و صدمات شدت كاهش يا و اه آن وقوع از پيشگيري ها، ديدگي آسيب اين شناخت
 سوي از. است بتني هاي پروژه در اندركار دست مهندسان وظايف ينتر مهم از ،ها آن وقوع از پس مناسب اقدامات و ،ها آن

 بلكـه  ،گيـرد  مـي ن دربـر  را مصـالح  خـود  پارامترهـاي  فقط نوين، يها بتن جمله از و نوين ساختماني مصالح مفهوم ديگر،
 طراحي و مفيد عمر مفاهيمدهد.  مي قرار مدنظر عمده ركن يك عنوان به نيز را دوام طراحي و مفيد عمر نظير مفاهيمي

 اجـرا،  شـرايط  محيطـي،  شـرايط  مصـالح،  پارامترهاي تمامي كه است جانبه همه و وسيع و عميق نگرشي بر مبتني دوام،
  . برگيرد در را تكنولوژيكي شرايط و انساني نيروي

 خورنـده  يها محيط در ولي است برخوردار زيادتري بسيار دوام از فوالد با مقايسه در مسلح، بتن و بتن كه آن رغم علي
هـا   سـازه  گونـه  ايـن  كـه  آنجـايي  از لذايابد.  مي كاهش ها آن مفيد عمر و  گيرد مي قرار آسيب معرض در شدت به سخت و

 دوام طراحـي  و مفيد عمر مفاهيم گرفتن درنظر بر عالوه دارند قرار ديدگي آسيب ضمعر در گوناگون عوامل تحت همواره
 افـزايش  عوامـل  ينتر مهم از فيزيكي برداري بهره دوران در ،ها سازه اين نگهداري جهت ريزي برنامه ،ها سازه گونه اين براي
  باشد.  مي بتني يها سازه مفيد عمر

 بتن باكتريايي خوردگي فرسايش، شديد معرض در عموما كه فاضالب و آب اتتاسيس بتني يها سازه عملكرد مرور در
 هـاي  يـون  نفـوذ  درمقابـل  بتن دوام بردن باال در اي عمده نقش آرماتور روي بتن پوشش دارند، قرار آرماتورها خوردگي و

 اي عمـده  نقش خوب اياجر و مناسب مصالح انتخابچنين  . همدارد آلوده يها آب و اسيدها سولفات، كلريد، نظير مخرب
 بـه  روز 14 مـدت  تـا  بـتن  دائم نگهداشتن مرطوب باريزي  بتن از بعد بتن بالفاصله آوري عمل. دارند بتن دوام افزايش در
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 برخوردار خاصي اهميت از بتن دوام بردن باال و شدگي جمع هاي ترك كنترل منظور به پوزوالن داراي يها بتن براي ويژه
هـا   بـتن  آوري عمـل  كامـل  و كـافي  دقـت  عدم از حاكي ها پروژه اغلب در بتن سطح در آمدهجود به و هاي تركباشد.  مي
  باشد.  مي

 نگهـداري ريزي  برنامه عدم ،ها سازه اين در خرابي توسعه عوامل ينتر مهم از بتن، ديدگي آسيب تشديد عوامل كنار در
هـا   سازه پايش است بديهي. است بوده خرابي توسعه قعمو به جلوگيري و متناوب يها بازرسي عدم ،برداري بهره دوران در

  .بود خواهد درازمدت اهميت با مسايل ازبرداري  بهره دوران در ها آن نگهداريريزي  برنامه و ترميم از پس
 

  



 

  3فصل 3

 و آن اطرافمحيط  و بتن اندركنش
 وشيميايي  ،فيزيكي عوامل بندي دسته

 تاسيسات در بتن خورندهبيولوژيكي 
 وآبياري  هاي كانال و فاضالب

  زهكشي





  89  ... بتن خورنده بيولوژيكي و شيميايي فيزيكي، عوامل بندي دسته و آن اطراف محيط و بتن اندركنش -  سوم فصل

 

  ... بتن خورندهبيولوژيكي  وشيميايي  ،فيزيكي عوامل بندي دسته و آن اطرافمحيط  و بتن اندركنش -فصل سوم 

 شـناخت  و ويـژه  مشخصـات  و مطالعاتي هاي طرح بررسي و آن اطراف محيط و بتن اندركنش -1- 3
  كشور در محيطي عوامل شدت

 اقليمي شرايط حتي اما. است دوام با نسبتا اي ماده متنوع، محيطي شرايط از وسيعي انواع تحت كيفيت اب و خوب بتن
  . گردد آن فروپاشي و تجزيه موجب و داشته ضعيف بتن روي بر باري زيان اثرات است ممكن معمولي

 اثـر  در شـدن   خـورده  عمـدتا  اتتاسيسـ  ايـن  در بتن مشكل. است بتن از اغلب فاضالب،آوري  جمع اتتاسيس جنس
 بتنـي  اتتاسيسـ  ايـن  محكـم  ساختار واقع در. ستها آن درون فاضالب از ناشي سولفوريك اسيد توليد بيولوژيكي فرآيند
 الزامـا  كـه  خـوردگي  مكانيسـم  توسـط  زيربنايي يها سازه فرسايش اين ويابد  مي تحليل جدي طور به خوردگي اثر تحت
  . است همراه بااليي يها هزينه صرف با ،گردد مي شده ردهخو اتتاسيس زودرس جايگزيني به منجر

 تاسيسـات  و هـا  سازه مفيد عمر افزايش دليل ترين اصلي عنوان به پايدار توسعه بهيابي  دست اهميت به توجه با امروزه
 اهميـت  از سـال)  100 از بـيش  تا (معموال مناسب دهي سرويس عمر تعيين فاضالب، تاسيسات بتن  طراحي در زيربنايي،

 ذكـر  هـدف  بـه يابي  دست محافظ، مواد انواع مانند جديد هاي فناوري از استفاده با خوشبختانه است. برخوردار العاده فوق
 يـا  و ناپـذيري  امكـان  و سـو  يـك  از كشورها همه در بازسازي و احداث هاي هزينه باالي حجم باشد. نمي ذهن از دور شده،
 آن به منجر شهري مناطق برخي يا و بزرگ شهرهاي دربه ويژه  فاضالبي يساتتاس تعمير و بازسازي عمليات بودن سخت
   دهند. افزايش سال 100 به ها، طراحي در را فاضالب بتني تاسيسات دوام كارشناسان، كه شده

 تقسـيم  بيولـوژيكي  و شـيميايي  مكـانيكي،  -فيزيكـي  عوامل دسته سه به فاضالب تاسيسات تخريب عوامل ترين مهم
 از ناشـي  بيرونـي  و درونـي  هـاي  تـنش  شده، ياد تاسيسات دوام بر تاثيرگذار مكانيكي - فيزيكي عوامل جمله از .شوند مي

 كلريدي، حمله شامل شيميايي عوامل .باشند مي خارجي بارهاي و سايش شدن، آب و زدن يخ هاي  چرخه زياد، نفوذپذيري
 و آن طي در كه است ينديآفر نيز بيولوژيكي عامل و قليايي حمله سولفاتي، حمله دانه، سنگ قليايي واكنش كربناسيون،

  شود. مي تشكيل سولفوريك اسيد تيوباسيلوس، باكتري و هيدروژن سولفيد گاز بين واكنش اثر بر فاضالب يها سيستم در

ب اوقات نيـز،  توانند تواما عمل نمايند و در اغل ديدگي ياد شده در فوق، مي يندهاي آسيبآبايد متذكر شد كه مجموعه فر
برخـي از   رغـم  علـي توانـد   باشد. بـه طـور كلـي عملكـرد بـتن، مـي       ديدگي بتن به ندرت ناشي از يك عامل منفرد مي آسيب

بخش باشد، اما با اضافه شدن يك عامل نامساعد، خسارت اتفاق خواهد افتاد. به اين دليـل،   خصوصيات نامطلوب آن، رضايت
يك عامل ويژه ارتباط داد. اين موضوع نيز قابل تامل است كه، به استثناي خســارات  توان فرسودگي بتن را به به زحمت مي

جايي مايعات  هاي، سايش، فرســايش و خألزايي، غالب اثرات نامطلوب بر دوام، به نوعي ناشي از جاب ناشي از بارگذاري ســازه
  دارد.   ها آنمربوطه و اندركنش ميان هــاي  در بتن است. بنابراين مالحظات دوام نياز به درك دقيق پديده
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  بيولوژيكي و شيميايي فيزيكي، نظر از بتن خرابي يندآفر نرخ و نوع دقيق بررسي و شناخت -2- 3

 مقابـل  در اتتاسيسـ  اين در بتن يپذير آسيب معموال فاضالب، اتتاسيس در بتن دوامي و مكانيكي خواص به توجه با
 فيزيكي و شيميايي بيولوژيكي، هاي مكانيسم از ناشي يها خرابي تخريبي، اثر شدت ترتيب به محيطي، مخرب هاي پديده

  باشند.  مي

  فاضالب اتتاسيس مكانيكي -فيزيكي يها خرابي -3-2-1
 كهگيرد  مي قرار متعددي عوامل اثر تحت وسيع، جغرافيايي ناحيه يك از گذر و گستردگي علت به فاضالبي اتتاسيس

 بـتن  مكـانيكي  و فيزيكـي  يهـا  خرابـي  عمـده  از. شوند آن در ييها خرابي سبب و انداخته خطر به را آن ايمني ندتوان مي
  كرد: اشاره زير موارد بهتوان  مي بتني، يها لوله خصوصا فاضالب اتتاسيس

 باشـند كـه شـامل بارهـاي      د توجـه مـي  رهاي بتني مو بارهاي انتقال يافته از سطح زمين: اين بارها عمدتا در لوله
، بـا انتقـال بـه    ها آنارها و بار حاصل از تغييرات دما بوده كه در صورت قابل مالحظه بودن متمركز، ترافيك، سرب

توان بتن تاسيسات ياد شـده را   شوند. در صورت لزوم مي ها آنبتن اين تاسيسات، ممكن است باعث صدمه ديدن 
 كردن اثر اين نوع بارهاست.  در مقابل اين بارها طراحي نمود. عموما عمق دفن زياد موثرترين عامل براي حداقل 

 وجود به شكل چند به دتوان مي بتن در زدگي يخ از ناشي  آسيب: زدگي يخ براثر بتن ديدگي آسيب و يخبندان اثر 
 خميـر  مـاتريس  رونـده  پـيش  انبسـاط  آن، علت كه است بتن پكيدن وخوردگي  ترك آن نوع ترين عمومي. آيد

 سـيمان  خمير است ممكن شدن آب و زدن يخ جريان در. است كررم شدن آب و زدن يخ يها دوره براثر سيمان
 خطـي  حـد  از فراتـر  يها تنش است ممكن روند اين طي. ببينند آسيب انبساط اثر در دو هر يا و دانه سنگ يا

 يهـا  تـنش  و انبسـاط  كه است اين بر اعتقاد. شوند تجزيه يا دائمي شكل تغيير باعث ندتوان مي كه گردد ايجاد
 هستند: زير عوامل از ناشي آن به مربوط

 وشـوند   مـي  نـزده  يـخ  آب جايگزين شده منبسط يخ هاي كريستالكه  هنگامي شده ايجاد هيدروليكي فشارهاي  -الف
  .گردد مي نزده يخ هاي بخش مقابل در مقاومت سبب

 مويينه يخ هاي كريستال توسعه  -ب

  منفذي ايعم در نمك غلظت اختالف اثر بر شده ايجاد اسمزي فشارهاي  -ج

 از اسـتفاده  بـا  و زدگـي  يـخ  عمـق  و محـل  هـوايي  و آب شـرايط  گـرفتن  نظـر  در باتوان  مي عوامل اين اب مقابله براي
 دوام بـا  بتنـي  هـوا،  حباب مناسب مقدار و پايين سيمان به آب نسبت مصالح، صحيح اختالط نسبت سالم، يها دانه سنگ

  . ساخت مناسب
 كميته: منافذ داخل درها  نمك تبلور از ناشيخوردگي  ترك ACI 201 كـه  فيزيكيِ صرفا عمل كه نموده اعالم) 

ـ  مي بتن، منافذ داخل در سولفات يها نمك تبلور )شود مين سيمان شيميايي حمله شامل   آسـيب  باعـث  دتوان
 مـك ن محلول با تراوا، بتن از شده ساخته بتني ديوار طرف يك كه وقتي مثال، براي. شود بتن در زيادي بسيار
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 يهـا  تـنش  براثـر  ندتوان مي مزبور مصالح ،صورت ايندر گيرد، قرار تبخير تحت آن ديگر طرف و باشد تماس در
 اسـت  شـده  معلوم متخلخل مصالح از بسياري در. ببينند آسيب منافذ، در شده متبلور يها نمك فشار از ناشي
 بشوند فشارهايي ايجاد موجب ندتوان مي ،ها حفره داخل در اشباع فوق هاي محلول از حاصل يها نمك تبلور كه
 ايـن  بر عقيده درحقيقت،. شد خواهند مصالح آن درخوردگي  ترك باعث كه است زياد حدي به فشارها اين كه

  باشد.  مي بتني يها سازه گونه اين در رسان آسيب اصلي عامل دو نمك، تبلور و رطوبت كه است
 در )CS( اشـباع  غلظت از )C( شونده حل ماده غلظت كه بيفتد اتفاق دتوان مي وقتي فقط نمك محلول يك نمك تبلور

نسبت هرچه قاعده، يك عنوان به. شودتر  بيش مفروض، ماده يك
s

C

C
 نيـز  تبلور فشار باشد،تر  بيش اشباع) فوق درجه (يا 

 654 معـادل  فشـاري  شده متبلور NaCl ،گراد نتيسا درجه 50 در و 2 اشباع فوق درجه با مثال، عنوان بهشود.  تر مي بيش
 با برابر اشباع درجه كه وقتيباشد.  مي قوي كافي ميزان به ،ها سنگ اغلب گسيختن براي تنش اينكند.  مي توليد اتمسفر

  باشد.  مي اتمسفر 2190 با برابرگراد  سانتي درجه 50 در شده محاسبه تبلور فشار باشد، 10
 ـ  مـي  بتن سطح جرم مستمر كاهش: سطحي سودگيفر از ناشي ديدگي آسيب  و فرسـايش  سـايش،  براثـر  دتوان

 صنعتي هاي كف و ها روسازي سايش مانند خشك، اصطكاكي ساييدگي به عموما سايش. بيفتد اتفاق خالءزايي
 عملكـرد  از ناشـي  فرسـودگي  توصـيف  بـراي  معمـوال  فرسايششود.  مي اطالق ،نقليه وسايل مرور و عبور براثر

 يهـا  سـازه  ديـدگي  آسـيب  ديگـر  محتمل حالت يكرود.  مي كار به معلق جامد ذرات محتوي مايعات سايشي
 و بخار يها حباب تشكيل از ناشي جرم كاهش به مربوط كه است خالءزايي از ناشي ديدگي آسيب هيدروليكي،
  باشد.  مي سريع جريان با هاي آب در ناگهاني جهت تغيير براثر آن متعاقب گسيختگي

 تحت جدي،به طور  دتوان مي بتن دهي خدمت عمر. ندارد ساييدگي برابر در زيادي مقاومت ،سخت شده سيمان رخمي
 يا زياد تخلخل داراي بتن در سيمان خمير كه است هنگامي در ويژه به اين و گردد كوتاه سايش، مكرر هاي چرخه شرايط
 ايـن  لـذا  و دارنـد  كمـي  سايشـي  مقاومـت  كـه  گيرد تصور ييها سنگدانه توسط خمير اين محافظت و بوده كم مقاومت
 مقاومـت  كـه نمايـد   مـي  دهاشـ پي سايش مقابل در مقاوم بتني سطوح تهيه براي ACI 201 كميته. نباشد كافي محافظت
 نسبت از استفاده ،از عبارتند مناسب يها مقاومت بهيابي  دست يها . روششود Mpa28 ازتر  كم نبايدگاه  هيچ بتن فشاري

 ينتـر  كـم  )،شـود  مي محدودمتر  ميلي 25 به اندازه ينتر بزرگ(دانه  درشت و ريزدانه مناسببندي  دانه سيمان، به آب كم
 فوقـاني  هـاي  اليـه  براي ومتر  ميلي 75 اسالمپ ينتر بيش( كردن متراكم و ريختن درست عملي انجام براي ممكن رواني

  . محيطي يطشرا با متناسب شده محبوس هواي حداقل و )متر ميلي 25
 فرسـايش  باعـث  ذرات غلتيـدن  يـا  لغزش تصادم، است، بتن با تماس در معلق جامد ذرات محتوي مايعيكه  هنگامي

 و سـختي  چگـالي،  شـكل،  انـدازه،  مقدار،  به نيز و بتن، مقاومت يا تخلخل، به سطح، فرسايش ميزانگردد.  مي بتن سطح
 آبياري، يها كانال در سيلت نظير باشد، كم جامد ذرات اندازه و رمقدا چنانچه. دارد بستگي حركت حال در ذرات سرعت
 شـديد  سـايش  يا فرسايش شرايط كه وقتي. بود خواهد اغماض قابل فرسايش ثانيه رب متر 8/1 تا كم هاي سرعت در آنگاه
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 فشـاري  تمقاومـ  كـه  شود طرح طوري بايد بتن سخت، يها سنگدانه مصرف بر عالوه كه است شده دشنهاپي دارد، وجود
 مداوم، مرطوبآوري  عمل روز 7 حداقل كهنمايد  مي دشنهاپي ACI 201 كميته. شود آورده Mpa 41 حداقل آن روزه 28
  . گيرد انجام بتن، پرداخت از بعد

 سـاييدگي  عمـل  كه دانست بايد فرسايش، يا سايش مقابل در بتن دوام تقويت برايتر  بيش تمهيدات اعمال منظور به
 از بـتن  سطحي اليه كه اين از اطمينان براي خاصي دقت بايد مي بنابراين وافتد  مي اتفاق آن سطح روي بر بتن، فيزيكي
 ،شـود  مـي  ناميـده  بـتن  شـيره  كـه  ضعيفي سطح تشكيل ميزان كاهش براي. گردد مبذول است، برخوردار بااليي كيفيت

 و فلـزي  مالـه  بـا  آن كشي ماله است، نداده دست از را خود سطحيآب انداختگي  بتن كه زماني تا كه است شده دهاشنپي
 رويـي  اليـه  ضـخامت  بـراي توان  مي را زياد مقاومت با هاي روسازي يا صنعتي هاي كف. شود انداخته تعويق به ماله تخته
 حـداكثر  بـا  سـخت  يهـا  سـنگدانه  محتوي و سيمان به آب كم نسبت با رويه بتن. نمود طراحيمتر  ميلي 75 تا 25 ،بتن

 افزودنـي  مـواد  يـا  التكس افزودني مواد حاوي يها بتن سيمان به آب كم خيلي نسبت دليل به. استمتر  ميلي5/12 اندازه
شـود.   مـي  رايـج  اي فزاينـده به طور  فرسايش و سايش برابر در مقاوم رويي هاي اليه براي ها آن از استفاده قوي، هكنند روان
 حـاوي  تازه يها بتن دردهند.  مي دست به را مطلوبي امكانات متراكم، سيليسي دوده مانند معدني افزودني موادچنين  هم
آب  اسـتعداد  ،گـردد  مـي  تخلخـل  اساسـي  كـاهش  موجـب  ها آن مرطوبآوري  عمل كه آن بر عالوه معدني، افزودني مواد

 يـا  و نـو  آمـده  عمـل  بـه  خوب هاي كف روي بر سطحي، شونده سخت هاي محلول كاربرد با. استتر  كم نيز ها آنانداختگي 
 و گـرد  كاهش و نفوذكننده مايعات از ناشي ديدگي آسيب مقابل در مقاومت بهتوان  مي نيز شده خراشيده قديمي هاي كف
  . يافت دست ساييدگي از حاصل غبار

 نشـان  زيـاد  سـرعت  بـا  خـالص  آب پايدار جريان مقابل در خوبي بسيار مقاومت خود از مناسب، كيفيت با بتن اگرچه
 فرسـايش  سـبب  غيرخطي جريان بسته) مجراي در ثانيه رب متر 7( ثانيه رب متر 12 از بيش هاي سرعت در نليك ،دهد مي

 فشـار  حـد  تـا  آب، در معين نقطه يك در موضعي مطلق فشار كه وقتي جاري، آب درشود.  مي خالءزايي براثر بتن شديد
 با همراه بخار، يها حباب وقتيآيند.  مي وجود به بخار يها حباب ،يابد مي كاهش محيط دماي با متناظر آب محيطي بخار
 زيـاد  سـرعت  با آب ورود دليل به ،شوند مي وارد زيادتر فشار با اي ناحيه داخل به وكنند  مي پيدا جريان دست پايين به آب
 ايجـاد  باعـث  نتيجـه  در و شـده  تركيـده  آب داخـل  در زيادي ضربه با است، شده  اشغال بخار با قبال كه فضايي داخل به

 رويـي  آبلـه  شـكل  بـه  يـا  نـامنظم  صورتي به خالءزايي،تاثير  تحت بتن سطح بنابراين،گردند.  مي موضعي بزرگ يها حفره
 ايشفرسـ  يكنواخـت بـه طـور    معلـق،  جامد مواد براثر است، گرفته قرار فرسايش اثر تحت كه بتني كه درحالي ،آيد ميدر
 ناشي ديدگي آسيب از جلوگيري براي لزوما است ممكن قوي بتن يك يش،سا يا فرسايش با مقايسه در ،چنين يابد. هم مي
 خالءزايـي،  آمـدن  وجـود  به علل بردن بين از خرابي، از شكل اين با مواجهه براي حل راه بهترين. نباشدموثر  خالءزايي از

  باشد.  مي شيب ناگهاني تغييرات يا و سطح ناترازي مانند
 اگـر شـود.   مـي  افتراقي حجمي تغييرات بروز باعث بتني سازه در دما فاختال: شدگي جمع و حرارتي يها تنش 

 وكنـد   مي تجاوز بتن كششي تنش ظرفيت از حاصل كششي يها تنش برآيند شود، محدود انبساط يا انقباض
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 مربـوط  بـتن  جـرم  بـه  سـيمان  هيدراتاسيون در اثر دما تغييراتتاثير  معموال. شود ترك ايجاد باعث دتوان مي
ـ  مي محيط، دماي تغيير در اثر دما تغييرات كه درحالي ،شود مي  و انقبـاض . باشـد مـوثر   اي سـازه  هـر  بـر  دتوان

  . شود موجود پيش از هاي ترك شدن بسته و باز باعث دتوان مي دما، روزانه و فصلي هاي نوسان از انبساط
 به سطح دماي ها آن طي كه ستنده سريعي تغييرات ،شوند مي سازه خرابي سبب كه حرارتي تغييرات معمول،به طور 

 گراديـان  شـرايط،  ايـن گيـرد.   مـي  صورت كندي به سازه در نظر مورد عضو هسته در دما تغييرات وكند  مي تغيير سرعت
 5/2 عمـق  تـا  بيرونـي   اليـه  در ويـژه  بـه  سطح، در گراديان منحني اين بخش تندترين كهكند  مي ايجاد اي خميده دماي
 از ناشـي  حرارتـي  هاي ترك در اثر سطح شدن پوسته حرارتي، يها تنش در اثر خرابي شاخص ياه . نشانهاستمتر  سانتي

 در ناگهانيبه طور  بتن كه هنگامي تند، شيب با شديد حرارتي تغيير. هستند تند شيب با شديد دماي تغيير هاي گراديان
  شود.  مي ايجاد سردتر خليداي   هتود و گرم سطحي ي اليه بين ،گيرد مي قرار باال بسيار دماي معرض

 نامتعـارف،  محيطـي  شـرايط . اسـت  شـدن  خشك از ناشي انقباض از مثالي ها دال و ديوارها در سطحي ريز هاي ترك
 ميـزان  بـه  آن نتيجـه  كـه  انقباضي بيانجامد، افتراقي انقباض به است ممكن كهكند  مي ايجاد رطوبتي تغيير هاي گراديان

 از ناشـي  انقبـاض  نتيجه ،راه بستر بر ها دال پيچيدن مثال، عنوان به. بسنگي دارد وردنخ ترك يا پيچش بتن، بودن مقيد
  . است رطوبت و دما گراديان ايجاد و شدگي خشك

 و انـدك  آن مقـدار  كـه متـر   ميلي 5/6 عمق به بتن يا مالت شدن پوسته پوسته: شدن كن قلوه و شدگي پوسته 
ـ  مـي  وشـود   مـي  ناميـده » شـدگي  پوسـته « باشـد، تر  بيش يامتر  ميلي 5/25 دتوان مي شدت درصورت  در دتوان
ـ  مي را بتن سطح همه فرآيند، تداوم درصورت و كند، بروز محدود اي منطقه  شـدن  كـن  قلـوه . گيـرد  فـرا  دتوان

 ايـن . اسـت  شـده  جـدا  بـتن  سـطح  از درشت اي كلوخه صورت به كه بتن از اي ناحيه براي است عامي اصطالح
 از حاصل يها تنش اثر در يا دال لبه يا درز به ضربه آمدن وارد نظير مكانيكي  آسيب اثر در است ممكن پديده

  . كند بروز فوالد خوردگي اثر در حجم افزايش
 كلريدها از استفاده افزايش يعني علت يك از وجود اين با ندارند، ربطي يكديگر به شدن كن قلوه و شدگي پوسته اگرچه
  از: عبارتند دو اين بين ساسيا يها گيرند. تفاوت مي سرچشمه
 شـدن  كـن  قلوه در كه درحالي ،گذارد تاثير مي بتن بر نمك حضور در شدن آب و زدن يخ عمل شدگي، پوسته در  -الف

  . است ميلگرد روي آنتاثير 
 و پهن طويل، ها ترك شدن كن قلوه در كه درحالي هستند، ريز بسيار و عمق كم سطحي، ها ترك شدگي پوسته در  -ب

  . كنند باز فوالد به راهي تا هستند عميق قدرآن
 طي كه رخدادهايي خاطر به بتن عمر شدن، كن قلوه در كه درحالي است، ترپذير آسيب تازه بتن شدگي پوسته در  -ج

  آيد.  مي شمار به اساسي عوامل ازكند  مي بروز آن از پس يا ساخت
 خشـك  و مكررتـر  يها دوره ،زدا يخ يها نمك نامناسب اربردك شدن، آب و زدن يخ شرايط در اثر دتوان مي شدگي پوسته

  . شود ايجاد حرارتي شوك و شيميايي حمله ضعيف،آوري  عمل ضعيف، پرداخت شدن،
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 ييهـا  شـكل  تغيير ،دهد مي رخ زلزله امواج انتشار اثر بر كه زمين ارتعاش: زلزله امواج انتشار از ناشي خطرهاي 
 شـدن  وارد باعـث هـا   شـكل  تغييـر  نـوع  ايـن  برابر در فاضالب بتني اتيستاس مقاومتآورد.  مي پديد خاك در

 محـل  در ولـي  اسـت،  محـوري  نوع از ها آن در آمده پديد يها تنش عمدهشود.  مي اتتاسيس اين به نيروهايي
 كـه  اسـت  الزم عامـل  ايـن  برابـر  در ديـدگي  آسـيب  از پيشـگيري  براي. است توجه قابل خمشي تنش ها، خم

 . گردد طراحي محتمل زلزله برابر در مناسبي روش به اضالبف بتني اتتاسيس

 بتنـي،  اتتاسيسـ  تهديدكننده عوامل ينتر مهم واقع در: زمين ناهمگون هاي حركت از حاصل يها شكل تغيير 
 پيامـدهاي  تـرين  معمـول  از شد، اشاره آن به كه ارتعاش عاملكند.  مي بروز زلزله وقوع پي در كه است عواملي
 يا و لغزش گسيختگي، مثل زمين ناهمگون يها شكل تغيير سبب به است ممكن ارتعاش بر عالوه. است زلزله

 حركت. باشد داشته پي در را بتن تخريب كه آيد پديد ها آن در توجهي قابل يها شكل تغيير زمين، روانگرايي
 و وارفتگـي  ريـزش،  سـنگ  (شـامل  لغـزش  زمين گسلش، جمله از گوناگون علل به است ممكن زمين ناهمگون

 جـانبي،  هـاي  گسـترش  (شـامل  روانگرايـي  و عمقـي)  چرخشـي  و انتقـالي  هـاي  حركـت  سـطحي،  هاي لغزش
 خطرهـاي  بـا  مقابلـه  بـراي  مثال. به طور شود ايجاد )1چگالش و شناوري فرونشست، سيالني، هاي گسيختگي

 و گسـل  يهـا  ويژگي اختشن با ،شود مي شامل را بتني يها لوله خرابي درصد 25 به نزديك كه گسل از ناشي
 طراحيگيرد.  مي صورت لوله خط مناسب طراحي و شده برآورد گسل حركت مقدار محتمل زلزله براي منطقه
 اقتصـادي  غيـر  و مشـكل  عموما وسيع ناحيه يك در لغزش زمين و روانگرايي برابر در فاضالب بتني اتتاسيس
 حـد  تـا  خطر كهگيرند  مي نظر در طوري را طرح ،تخريب احتمال كاهش براي زمينه اين در تنها و بود خواهد
 . گردد حداقل ممكن

  شيميايي يها خرابي -3- 3

  كلريدي حمله از ناشي خوردگي -3-3-1
 بـه گردند.  مي مسلح بتن در خوردگي باعثشوند  مي ايجاد بتن محيط در طبيعيبه طور  كه الكتروشيميايي هاي لپي
 ،هـا  آن مكـانيكي  و فيزيكي يها ويژگي يكنواختي عدم و مصرفي فوالدهاي خواص تفاوت از ناشي ها پيل اين آمدن وجود
 قابل رطوبت و اكسيژن ميزان در تغيير ،سازه مختلف نقاط در كلريدها) وها  سولفات( نفوذي هاي الكتروليت غلظت تفاوت

  باشد.  مي بتن) محيط در نفوذ ميزان در تغييراتبه علت ( هستند خوردگي فعاليت براي الزم عوامل از كه دسترس

                                                      
 

  دهد.   اي خشك يا نيمه اشباع رخ مي هاي ماسه اي است كه عموماً در خاك هاي لرزه ن چگالش عبارت از كاهش حجم خاك به سبب تكا - 1
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  :گذارد مي اثر سازه روي طريق دو به خوردگي
كنند، درنتيجه  تري را در فوالد خورده شده نسبت به فوالد زنگ نزده اشغال مي محصوالت خوردگي فضاي بيش  -الف

شـكند و آرماتورهـا كـامال در معـرض عوامـل       پوشش بتني اطراف آرماتور ترك خورده و مـي  ،اين افزايش حجم
  گيرند.  حيطي قرار ميخورنده و مضر م

مانده قادر بـه تحمـل    رسد كه ديگر سطح موثر باقي يابد و زماني مي سطح موثر فوالد در اثر خوردگي كاهش مي  -ب
  . گردد برداري مي بارهاي وارده نيست و سازه غير قابل بهره

  خوردگي مكانيسم -3-3-1-1
 هنگـامي دهد.  مي رخ فلز اكسيداسيون گيخورد نوع اين در. است الكتروشيميايي يندآفر يك مسلح بتن در خوردگي

2Feبه صورت وشود  مي اكسيد گيرد مي قرار آب مجاورت در آهن كه  3وFe  آيد مي در:  
2Fe Fe 2e   
3Fe Fe 3e   

تـر   بـيش  پتانسـيل  فلـز، تر  بيش حالليت دنبال هب وآيد  به وجود مي كيالكتري پتانسيل يك باال يها واكنش نتيجه در
 الكتروليت محلول و آن يها ويژگي و فلز نوع به آن سرعت و حالليت ميزانيابد.  مي افزايش نيز خوردگي به تمايل و شده

  . دارد بستگي كلريد يون غلظت و
باعـث افـزايش ميـزان حالليـت آهـن شـده و در نتيجـه        هاي كلريد در محلول  ه بسيار مهم اين است كه حضور يونتنك

و پـس از   بـوده پـذير   برگشـت  يهاي واكنش، هاي باال چنين بايد توجه كرد كه واكنش كند. هم تر مي سرعت خوردگي را بيش
هـاي توليـد شـده از آهـن بـه طريقـي مهـاجرت كننـد واكـنش           ها الكترون رسند، اما اگر در اين واكنش مدتي به تعادل مي

هـاي   در محيط بتن به علت تفاوت غلظت يون يندآفرماند. در عمل اين  و از رسيدن به تعادل باز مي يابد زدگي ادامه مي زنگ
چنين رطوبـت و اكسـيژن متفـاوت بـه علـت نفوذپـذيري        محلول نفوذي در اطراف آرماتورها و نيز تفاوت خواص فوالد و هم

هـاي ديگـري از آن بـه صـورت كاتـد در       كنـد و قسـمت   صورت آند عمل مي افتد و قسمتي از فلز به مياتفاق متغير در بتن 
  :شوند اند در واكنش زير مصرف مي زنگ زده به وجود آمده هايي كه از الكترود آهن آيد. با وجود چنين شرايطي الكترون مي

2 22H O O 4e 4(OH)    
3Feيها يون  2وFe  توليـد  هيدروكسـيد  يهـا  يون با وكنند  مي مهاجرت كاتد سمت به اند  آمدهبه وجود  آند در كه 

  :آيد به وجود مي آهن زنگ و شده تركيب شده
3

3Fe 3(OH) Fe(OH)    
2

2Fe 2(OH) Fe(OH)    
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 آهـن  زنـگ گـردد.   مـي  نشـين  ته كاتد در آهنزدگي  زنگ وافتد  مي اتفاق آند در خوردگي ،انفعاالت و فعل اين اثر در
رسد  مي هم فلز اوليه حجم برابر شش تا حتي حجم افزايش اين است، يتر بيش بسيار حجم داراي فلز يها يون به نسبت

  گردد.  مي آن اطراف بتن خوردن ترك و انبساط باعث و
مه انجام فرآيند الكتروشيميايي اسـت.  كننده محيط و الز شود و آب تنها فراهم فقط اكسيژن مصرف مي يندآفردر اين 

بـا حضـور رطوبـت    نفوذ كرده باشد) تـا  و يا تا سطح آرماتورها مجاورت سطح آرماتورها موجود باشد ( لذا اكسيژن بايد در
. درصورتي كه بتن كامال خشك باشد به علت عدم وجود آب و نيز در صورتي كه بـتن بـه صـورت كـامال     واكنش رخ دهد
گيرد حتي اگر اليـه غيـر فعـال     تواند نفوذ كند واكنش صورت نمي كه اكسيژن در اين حالت نمي لت ايناشباع باشد به ع

 . محافظ روي آرماتور از بين رفته باشد

 آرماتور خوردگي از جلوگيري در بتن نقش -3-3-1-2

 و مـاتور آر روي بتنـي  پوشـش  همان كه فيزيكي عامل ؛گردند مي محافظت عامل دوبه وسيله  بتن داخل در آرماتورها
 بـاال  PH بـا  بـتن  قليـايي  محيط كه است صورت اين به شيميايي محافظت شيميايي. عامل و است آنهاي فني  مشخصه
 و گردد آهن شدن حل از مانع و شود تشكيل ميلگرد سطح روي نازك اكسيد اليه يك كه شود مي باعث )12-13 (حدود
   شود. مي جلوگيري سيژناك و رطوبت حضور در حتي آرماتور خوردگي از صورت بدين

 ،يابـد  كاهش حدي از بتن قلياييت ميزان عواملي تحت كه درصورتيشود.  مي ناميده فعال غير اليه ،حفاظتي اليه اين
 بـتن  قلياييت ندتوان مي كه عواملييابد.  مي افزايش خوردگي برابر در مسلح بتن يپذير آسيب وشود  مين تشكيل اليه اين
 يهـا  يـون  حضور و نفوذ و كربناتاسيون) پديده اثر در( اكسيدكربن دي وجود ،يفاضالبهاي  طشامل محي دهند كاهش را

  .باشند مي بتن محيط در كلريد

 برخوردگي كلريدتاثير  -3-3-1-3

 از اسـت  ممكـن  كلريـد  يهـا  يون است. آن در كلريد يون وجود بتن در آرماتور خوردگي وزدگي  زنگ عامل ترين مهم
 تري بيش تمايل آهن يها يون د.نگرد بتن وارد خارجي منابع از نفوذ اثر در يا و افزودني مواد اي )ها دانه(سنگ آلوده مصالح

 تركيب كلريد يها يون باها  يون اين دارند. )OH( هيدروكسيل مانند ييها يون جذب به نسبت كلريد يها يون جذب به
  شود: مي وليدت 2FeClوشوند  مي

2
2Fe 2Cl FeCl    

 بـه  مجـددا  كـه آيـد   ميدر ناپايدار هيدروكلريك اسيدبه صورت  وشود  مي واكنش وارد آب با شده تشكيل آهن كلريد
  :شود مي تبديل كلريد يون

2 2 2FeCl 2H O Fe(OH) 2HCl    
HCl Cl H    
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تـر   بـيش  شـدن  خـارج  و ناپايدار اسيد توليد سيكل و شده آهن يها يون با شواكن وارد مجددا شده ايجاد كلريد يون
  كند.  مي پيدا يتر بيش توسعه فوالد سطح در الكتروشيميايي تعادل عدم علت به خوردگي ويابد  مي ادامه آهن يها يون

 حـد  را حـدي  مقدار اين. باشدتر  بيش مشخصي حد از بايد كلريد يون غلظت خوردگي، براي آرماتور شدن فعال براي
 از بخشـي  زيـرا شـوند.   مـي  آرمـاتور  فعاليـت  باعث آزاد كلريدهاي تنها كه نمود توجه يدبا. نامند مي آستانه حد يا بحراني

 ديگر بعضيكنند.  مي برقرار فيزيكي پيوندهاي يوني، جذب نتيجه در سيمان، هيدراتاسيون هاي فرآورده با كلريد يها يون
3Cمانند تركيباتي با نيز كلريد يها يون از A 3كلسيم كلرورآلومينات و كرده ايجاد شيميايي پيوند(C A.CaCl) تحـت  كه 

 در و مانند مي باقي محيط در آزاد شكل بهمانده  باقي كلريد يها دهند. يون مي تشكيل ،شود مي ناميده فريدل نمك عنوان
بـه   و فيزيكـي  سـاختار  تـابع  بـتن  محـيط  در آزاد كلريـد  يون مقدارشوند.  مي خوردگي باعث تورهاآرما سطح تا نفوذ اثر

 كلريـد  يهـا  يون حالت تغيير روي است ممكن كربناتاسيون مانند هايي پديده حتي و است بتن محيط شيمياييخصوص 
 شـده  گرفته پودر در موجود آب يا اسيد رد آزاد كلريد يون مقدار آزمايشگاه در معموال. باشد داشته نقش آزاد به پيوندي

 در موجـود  اسيد در آزاد كلريد كل مقدار برحسب را حدي مقدار اين نتيجه در. شود مي تعيين بتن مختلف هاي عمق در
  . شود مي بيان هم سيمان وزن برحسب گاهي البته مقدار اين كهكنند  مي مطرح بتن پودر

 مقـدار  به بستگي كامال خوردگي آغاز براي نياز مورد كلريد مقدار كه است هگرديد معلوم جديدتر تحقيقات در هامروز
PH در دارد. بتن سيمان خمير PH در ،شود آغاز كلريد يون حضور بدون حتي است ممكن خوردگي ،5/11 از تر كم PH 

 ميـزان  يابـد  افـزايش  بـتن  خميـر  فـاز  در PH ميـزان  چه هر است. الزم خوردگي آغاز براي كلريد مقداري 5/11 از باالتر
   .يابد مي افزايش نيز خوردگي غاز آ براي كلريد محدوده

 اسـت  آمـده  دسـت  به خوردگي يندآفر آغاز جهت PH و الزم كلريد مقدار بين ارتباطي گرفته صورت تحقيقات در

   است. مشاهده قابل) 1-3( جدول در كه

  فاوتمت هاي PH در آغازخوردگي براي الزم كلريد مقادير - 1- 3 جدول
  PHليتر) بر (گرم كلرايد مقدار  PHليتر) بر (گرم كلرايد مقدار

74/6  5/13067/0  5/11 
13/2  13  0213/0  11  
672/0  5/12 0021/0  10  
213/0  12  0002/0  02/9 

 كلريد يون نفوذ در موثر عوامل -3-3-1-4

  از: عبارتند بتن داخل در كلريد يون نفوذ ميزان درموثر  عوامل
 كلريـد  يها يون نفوذ امكان و سرعت كاهش و بتن نفوذپذيري كاهش به منجر بتن تخلخل كاهش :بتن تخلخل   -فال

  شود.  مي بتن داخل به
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 رسـيدن  سـرعت  و احتمـال  باشـد تـر   بـيش  آرمـاتور  روي بتنـي  پوشش ضخامت قدر هر :بتني پوشش ضخامت   -ب
  يابد.  مي كاهش آرماتور به كلرايد يها يون

 يهـا  يـون كنـد.   مي ايفا را اصلي نقش آزاد كلرايد يون خوردگي براي آرماتور شدن الفع در :سيمان يها ويژگي  -ج
 بـا  كه (كلريدهايي ضعيف پيوند با كلريدها آزاد،به صورت  كلريد دارند: وجود بتن در مختلف شكل سه به كلريد

 محصـوالت  بـا  كـه  يي(كلريـدها  قوي پيوند با كلريدها و )كنند مي برقرار فيزيكي پيوند هيدراتاسيون محصوالت
 خواص به زيادي بستگي كلريدها نوع اين از يك هر نسبي مقادير. )كنند مي برقرار شيميايي پيوند هيدراتاسيون

 و سـيمان  نـوع  برحسـب  قـوي)،  باند با (كلريددهند  مي واكنش سيمان تركيبات با كه كلريدهايي. دارد سيمان
 فـاز  در كلريد با پيوند ظرفيتدهند.  مي نشان كلريد يون پيوند مقدار با ارتباط در را متفاوتي ظرفيت آن خواص

 هيدراتاسـيون  محصـوالت  بـا تـر   بيش كلريدها. است باال ظرفيت اين آلوميناتي فاز در اماباشد  مي كم سيليكاتي

3C A3 مقدار كه ييها سيمان در لذاشوند  مي تركيبC Aمحصوالت با نفوذي كلريد يها يون تر بيش است زياد 
3C هيدراتاسيون Aشـروع  زمـان  سيماني چنين با شده ساخته يها بتن دررو  اين از. دهند مي شيميايي تركيب 

3C از پـاييني  مقـدار  داراي كـه  سـولفات  ضـد  هـاي  سيمان از استفاده جهت اين ازشود.  مي تر دير خوردگي A 
 سـاخته  بـتن  در آزاد كلريد مقدار كه است داده نشان تحقيقات وباشد  مين مجاز كلروري يها محيط در هستند

  . است معمولي پرتلند سيمان با شده ساخته بتن ازتر  بيش برابر 4 سولفات ضد سيمان با شده
باشند.  مي نسبي رطوبت و دما دارندتاثير  ريديكل خوردگي پديده سرعت بر كه محيطي عوامل ي:محيط شرايط  -د

. اسـت  الزامي بتن محيط در اكسيژن و آب حضور خوردگي ايجاد براي شد گفته قبل يها بخشدر كهطور  همان
 آن معنـاي  بـه  الزاما اين و است ناچيز بسيار بتن محيط به اكسيژن نفوذ مقدار باال هاي رطوبت در ديگر طرف از

 تنهـا  و فتـد ابي اتفـاق  چنداني خوردگي نبايد آب) در (مغروق تر كامال محيط و خشك الكام محيط در كه است
  . است خوردگي فعاليت مستعد كه است مدي) و (جزر شدن خشك و تر محيط

 ،مكـش  (خشـك)  جـزر  مدت در وكنند  مي نفوذ بتن محيط داخل به انتشار اثر در مخرب يها يون (تر)، مد مدت در
 پـي  شدن خشك و تر محيط در لذاگردد  مي بتن محيط به اكسيژن نفوذ نيز و آرماتور سمت بهها  ونتر ي سريع نفوذ باعث

آيد  ميدر بلور حالت بهها  نمك جزر) (هنگام بتن سطح از آب تبخيرچنين به علت  . هماست شديد بسيار خوردگي پي، در
  گردد.  مي آرماتور روي پوششتر  بيش نفوذپذيري و بتن سطح خوردن ترك باعث و

 شـدت  بـه  خـوردگي  امكـان  %85 حـدود  رطوبت در كهدهد  مي نشان ها آن نتايج و گرفته صورت متعددي تحقيقات
 بسـيار  %)80 ازتـر   كم( پايين رطوبت در خوردگي سرعت بر دما اثر كه است آن از حاكي نتايجچنين  يابد. هم مي افزايش
 دما افزايش با ديگر، عبارتي به. است محسوس كامال خوردگي سرعت رب دما اثر  %)85-95( باال رطوبت در اما ،است ناچيز

 بـا  خـوردگي  شـدت  افـزايش  اين پايين، هاي رطوبت درصد در اماشود  مي افزوده خوردگي شدت بر ثابت، رطوبت يك در
  . نيست محسوس چندان دما، افزايش
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 نتـايج . داشـت  انتظـار  مدي و رجز ناحيه در و مرطوب و گرم محيط در را شديدي خوردگيتوان  مي توضيحات اين با
 افتد.  مين اتفاق است درصد 70 ازتر  كم نسبي رطوبت ميزان كه وقتي تا خوردگي هيچ كه است داده نشان مطالعات

  سيونتاكربناه پديد -3-3-2

2Naيهـا  قليايي حضور از ناشي حدي تا بتن يتئقليا O 2وK O ـ  و سـيمان  رد  هيدروكسـيد  حضـور  وسـيع  طـور  هب
 وجـود . دارد وجـود اكسيدكربن  دي حجمي %03/0 حدود هوا درباشد.  مي سيمان هيدراتاسيون محصول كه است كلسيم
 يدروكسـيد ه بـا  هـوا  2COو كـرده  نفـوذ  شـده  سـخت  بـتن  داخـل  هـوا شـود   مـي  باعث سيمان خمير در موئينه منافذ

  . نامند مي سيونتاكربنا را واكنش اين كه بدهد كلسيم كربنات تشكيل و داده واكنش 2Ca(OH)كلسيم
2H O

2 2 3 2Ca(OH) CO CaCO H O q    

q گيـرد.   مـي  انجـام  مناسـب  رطوبـت  حضـور  در فقـط  فوق واكنش. است كربناكسيد دي گرم در كالري 850 معادل
 وگـردد   مي بتن درشدگي  جمع كمي آمدنبه وجود  باعث فقط و نيستساز  مشكل بتن براي خود خودي به كربناتاسيون

 واكـنش  اينكه  هنگامي وليكن دهد، افزايش را آن مقاومت و شود بتن تخلخل كاهش به منجر دتوان مي واكنش اين حتي
رسـد   مـي  10 ازتر  كم اريمقد به فوالد ي هكنند احاطه بتن PH كه هنگامي .يابد مي كاهش بتن PH ميزانگيرد  مي انجام

 نيـز  اكسـيژن  و رطوبت كه صورتي در و رفته بين از گشت مي ايجاد حافظم اليه تشكيل با كه خوردگي برابر در محافظت
  . گردد مي بتن شكست و تخريب باعث و شده ايجاد فوالد خوردگي باشد داشته وجود كافي مقدار هب

سـيون از يـك طـرف بـه     تاكنـد. سـرعت نفـوذ كربنا    اخل بتن نفوذ مـي سيون از سطح بتن شروع شده و به سمت دتاكربنا
  . ...) و از طرف ديگر به عوامل محيطي مانند دما و رطوبت بستگي دارد ها و خواص بتن (ميكروساختار بتن، نفوذپذيري و ويژگي
  :دهد مي واكنش نيز )C-S-H( سيمان سيليكاتي ژل باچنين  هم 2COگاز

2H O
2 3 2 2CO C S H CaCO SiO H O       

3نظيـر  ديگـري  تركيبـات  روي 2COچنـين   هـم . انجامـد  مـي  تسـي كل توليـد  به معموال واكنش اين حاصل 6C AH 
4و 13C AH 2به صورت تركيباتي و كرده اثر نيز 3 3XH O. C A. CaCO  عمـل  ادامـه  بـا  محصـوالت  ايـن كنـد.   مـي  ايجـاد 

 و سـديم  تركيبـات  روي بـر  2COدهـد.   مـي  آلومينيوم هيدروكسيد و كلسيم كربنات تشكيل و شده تجزيه سيونتاكربنا
 و رآرمـاتو  اطـراف  محيط قليائيت درجه كاهش سبب نهايت در و گذاشته اثر نيز شده هيدراته سيمان محلول در پتاسيم
  . گردد مي خوردگي شروع

 آسـان  چنـدان  سـيون تاكربنا دفرآين يعملبيني  پيش ولي است ساده ظاهرا سيونتاكربنا شيميايي يها واكنش گرچه
 نظيـر  گرفتـه  قـرار  آن در بتن كه محيطي شرايط به بلكه است وابسته بتن خود خواص به تنها نه پديده اين زيرا ،نيست
  . دارد بستگي نيز محيط دماي و رطوبت
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  سيونتاكربنا ميزان درموثر  عوامل -3-3-2-1
 و )2CO گـاز  حضـور  ميـزان  و دمـا  (رطوبـت،  محيطـي  فاكتورهـاي  بـه تـوان   مي را بتن كربناتاسيون درموثر  عوامل
 . كرد تقسيم نفوذپذيري) (قليائيت، بتن اجزاي و ساختار به مربوط فاكتورهاي

  محيطي شرايط -الف

 طوبتر -1-الف

 طرفـي  از ،دهـد  مـي ن روي شـده  اشباع كامال بتن در سيونيتاكربنا هيچ لذا وباشد  مي جزئي بسيار آب در 2COنفوذ
 بنابراين. دارد نياز رطوبت به واكنش اين زيرا ،گيرد مين صورت ،است خشك كامال بتن كه هنگامي واكنش، اين نيز، ديگر
 بتنـي  يها سازه از ييها قسمت درموردافتد.  مين اتفاق سيونتاكربنا مغروق كامال شرايط در گرفته ارقر مسلح يها بتن در

 رطوبـت  ،(جزر)گيرد  مي قرار آزاد هواي معرض در بتن كه زماني مدت حتي نيز مدي و جزر شرايط در گرفته قرار مسلح
 شـرايط  در بدهـد  دست از را خود اشباع رطوبت از مقداري بخواهد كه اين تا و بتن) سطح در جزه (ب است اشباع حد در
 حـدود  نسـبي  رطوبـت  در كه است شده ثابت گرفته انجام تحقيقات طي. ندارد وجود سيونتاكربنا لذا وگيرد  مي قرار مد
  باشد.  مي دارا را خود سرعت حداكثر سيونتاكربنا ،درصد 65

  دما -2-الف
 دمـاي  ي همحدود در اما ،گيرد مي انجام كمي بسيار سرعت با سيونتاكربنا ،گراد سانتي درجه 5 - 20 حدود دماي در

زمان  هم رطوبت افزايش و دما افزايش كه اين به توجه بايابد.  مي افزايش سيونتاكربنا سرعت ،گراد سانتي درجه 20 - 30
 و اسـت  مشـكل  بتن سيوناتكربنا بر محيطي شرايط كامل اثربيني  پيش لذاگردند  مي سيونتاكربنا بر متضاد اثر ود باعث
  . گيرد انجام نظر مورد محيطي شرايط در و واقعي طور هب ه،مربوط يها آزمايش است الزم

 هوا در2CO حضور ميزان -3-الف

 گـاهي . اسـت  متفاوت شهري هواي و آب در %1/0 تا شهر خارج هواي و آب در %03/0 از هوا در موجود 2COميزان
 در موجـود  2COميـزان  افزايش باشود.  مي نيزتر  بيش هوا در موجود 2COميزانها  تونل مثل ،ها مكان برخي در و اوقات
  شود.  تر مي سريع كربناتاسيون نرخ هوا
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  ديكلري حمله از ناشي خوردگي سرعت رب كربناتاسيون اثر -3-3-2-2
 تثبيـت  كلريد از آزاد كلريد شود مي باعث ويابد  مي كاهش شده كربناته محيط در قليائيت شود، مي كربناته بتن تيوق
 آزاد يـد كلر شده، غيركربناته محيط به نسبت شده كربناته محيط در كه دهد مي نشان نتايج اين شود. جدا 1(مقيد) شده
 در وكنـد   مـي  حركـت  شـده  غيركربناتـه  محيط به شده كربناته محيط از ادآز كلرايد بنابراينآيد.  به دست مي يتر بيش
  . دارد وجود شده كربناته محيط به نسبت غيركربناته محيط در يتر بيش كلرايد مقدار نتيجه

  سولفاتي حمله -3-3-3
 عموالم كه است مضريشيميايي  تركيبات دليل به بتن خوردگي بتني، يها سازه انواع تخريب داليل ينتر مهم از يكي

 بـر  اثرگـذار شـيميايي   مواد ينتر مهم از يكيشوند.  مي يافت دريا آب يا و صنايع خروجي سطحي، هاي آب در طبيعت در
 اتتاسيسـ  وارد ندتوان مي تركيبات اين مختلف داليل به كه آنجا از. هستندها  سولفات بتني، يها سازه مدت طوالني دوام
 يهـا  سولفات نظير سولفاتي تركيبات اثر در بتني اتتاسيس اين خوردگي بررسي بنابراين گردند، نيز فاضالب شبكه بتني

 واكـنش  وارد هيدراتـه  سـيمان  خميـر  با تركيبات اين. است برخوردار خاصي اهميت از آمونيوم و منيزيم سديم، كلسيم،
 نـرخ شـوند.   يمـ  بـتن  اسـتحكام  كـاهش  و شـدن  خرد خوردگي، ترك به منجر و شده جامد فاز حجم افزايش باعث ،شده

 در قرارگيـري  زمـان  سـولفاتي،  تركيبات غلظت، مثل عواملي بهها  سولفات مجاورت در شده سخت سيمان خمير تخريب
  . دارد بستگي بتنشيميايي  مقاومت و سولفاتي تركيب معرض

 در نبسـاط ا شـكل  به دتوان مي سولفات حملهدهد.  مي نشان شكل دو به را خود خرابي، اين اثر در بتن كيفيت كاهش
 نفـوذ  آن بـه  تـر  راحـت  مهـاجم  آب ويابـد   مي افزايش آن تراوايي و خورد مي ترك بتن انبساط اين اثر در. شود ظاهر بتن
 مقاومـت  مسـتمر  كاهشبه صورت  دتوان مي سولفات حملهچنين  يابد. هم مي شدت بتن ديدگي آسيب نتيجه در ،كند مي
  . گردد بتن خصوصيات تضعيف به منجر است بتن ذرات بين دگيچسبن رفتن بين از نتيجه در كه آن جرم و بتن

  ها سولفات حمله مكانيزم -3-3-3-1
  دارد: وجود زير يها واكنش شدن انجام امكان بتن محيط بهها  سولفات حمله اثر در
 كه تركيب اين شدن متبلور و كلسيم سولفات به سيمان هيدراتاسيون از حاصل هيدروكسيدكلسيم شدن تبديل  -الف

 مـواد  حجم درصد 124 حدود واكنش اين در حاصل مواد حجم افزايشباشد.  مي بتن تخريب و انبساط با همراه
  . است اوليه

                                                      
 

1-Fixed Chloride 
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 ايـن  كـه  سـولفوفريت  و كلسـيم  سـولفوآلومينات  بـه  شده هيدراته كلسيم هاي فريت و ها آلومينات شدن تبديل  -ب
 بتن در اوليه هاي هيدرات به نسبت اوليه) مواد حجم افزايش برابر 27/2 حدود (تا يتر بيش حجم نيز محصوالت

  گردند.  مي بتن تخريب و انبساط باعث و دارند
 گردند.  مي آن مقاومت كاهش و بتن شدن نرم سبب كه شده هيدراته كلسيم هاي سيليكات تجزيه  -ج

 سـديم،  سـولفات  حمله صورت در وگيرد  مي صورت (ب) واكنش تنها بتن محيط به كلسيم سولفات حمله صورت در
 انجـام  اسـت  ممكـن  واكـنش  سـه  هر باشد مهاجم عامل منيزيم سولفات چنانچه ودهد  مي رخ )ب( و )الف( يها واكنش
 ميزان كننده تعيين ها آن غلظت تنها و نيستند يكساني تخريبي اثر دارايها  سولفات تمام كه داشت توجه بايد لذا. گيرند
 از يـك  هـر  اثر به ادامه در. دارد اهميت بسيار نيز )... و منيزيم ،كلسيم ديم،(سها  يونكات نوع بلكهباشد  مينپذيري  آسيب

  . پردازيم مي بتن ساختار رويها  سولفات اين
  :گيرد مي صورت زير واكنششود  مي وارد بتن محيط به سديم سولفات كه زماني

2 2 4 2 4 2Ca(OH) Na SO 2H O CaSO .2H O 2NaOH     

 سـديم   هيدروكسـيد  مقـدار  اگر .برسد معيني مقدار به روكسيدسديمهيد غلظت كه يابد مي ادامه زماني تا واكنش اين
)NaOH( گـچ  بـا  هيدروكسيدسديم يعني گرفت خواهد صورت چپ به راست طرف از واكنش شود، تر بيش معيني حد از 

 بـا  سـديم  سـولفات  از قسـمتي  فقـط  همـواره  بنـابراين  شـود.  مـي  توليد محلول سديم سولفات و داده واكنش محلول غير
 پايـدار  )C-S-H( سـيليكاتي  ژل كـه  شود مي باعث نيز هيدروكسيدسديم تشكيل لذا .شود مي تركيب روكسيدكلسيمهيد
   باشد. نمي ديدگي آسيب معرض در سيمان ژل ،بتن محيط به سديم سولفات تهاجم صورت در بنابراين .بماند باقي

  :گيرد مي شكل زير واكنش بتن به منيزيم سولفات حمله صورت در اما

2 4 2 4 2 2Ca(OH) MgSO 2H O CaSO .2H O 2Mg(OH)     
طرفـه اسـت يعنـي سـولفات منيـزيم محلـول بـا         هيدروكسيد منيزيم بسيار غيرمحلول است و لـذا واكـنش كـامال يـك    

كلسـيم   شود. به دليل كاهش هيدروكسيد هيدروكسيدكلسيم تركيب شده و هيدروكسيدكلسيم به سولفات كلسيم تبديل مي
گـردد (ژل هيدراتـه شـده     ) ناپايـدار مـي  C-S-H( سـيليكات كلسـيم   يابـد و ژل  ميدر محيط بتن كاهش  phدر بتن مقدار 

باال پايدار اسـت). بنـابراين قسـمتي از آن تجزيـه شـده و       phسيليكات كلسيم فقط در حضور هيدروكسيد كلسيم و مقادير 
سـولفات منيـزيم موجـود     يابد ولي در صورتي كـه  افزايش مي phگردد و مجددا مقدار  مقداري هيدروكسيدكلسيم توليد مي

تـر   يابد و باعث تجزيـه بـيش   گردد و اين روند ادامه مي مي phبا هيدروكسيدكلسيم واكنش داده و باعث كاهش  باشد مجددا
شود. اگر سولفات منيزيم به اندازه كافي در محيط بتن وجود داشته باشد ساختار سيليكات كلسـيم بـه    سيليكات كلسيم مي

گردد. اما چنانچه سولفات كلسيم به محيط بتن حمله كند مشـخص اسـت    بتن نرم و اسفنجي مي طور كامل تخريب شده و
  تواند با هيدروكسيد كلسيم واكنش دهد چون هر دو طرف رابطه يكسان است.   كه نمي
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 شده هيدراته كلسيم آلومينات و سولفات بين ديگري مهم واكنش بتن محيط بهها  سولفات حمله هنگام درچنين  هم
3Cهيدراتاسيون محصوالتگيرد.  مي نجاما A،4 13C AH 4يا 19C AH هيـدرات  بـه  نيـز  محصوالت اين نهايت درباشد.  مي 

4پايدار 6C AH 3هيدراتاسيون محصوالت كليهشوند.  مي تبديلC A در ;مـثال  دارند، را كلسيم سولفات با واكنش قابليت 
 كلسـيم  سولفات دهد. مي واكنش كلسيم هيدروكسيد با سولفات يون ابتدا باشند مهاجم ها سولفات ديگر انواع كه صورتي
 سـولفات  اب شده هيدراته هاي آلومينات واكنش محصول بود. خواهد ييها واكنش چنين كننده آغاز ،واكنش اين از حاصل
 تخريـب  باعـث  و اسـت  برابـر)  2/2 (تا اوليه مواد از تر بيش هايي حجم داراي كه است 2اترينگايت يا 1مونوسولفات ،كلسيم

   .شوند مي شده سخت بتن

4 13 4 3 4 2 2C AH 3CaSO C A.3CaSO .31H O Ca(OH)    
  د:شو توجه اتنك اين به است الزم انتها در

 . بخشد مي شدت را اثر اين نمونه شدن خشك و ترچنين  م. هدارد سولفات محلول غلظت به بستگي سولفات اثر شدت

شـوند. خرابـي بـتن     گيرند، معموال با سطحي سفيد رنگ مشـخص مـي   ها قرار مي هايي كه در معرض حمله سولفات بتن
كـر  طـور كـه ذ   آيد. همان ها شروع شده و با پيشرفت خرابي سولفاتي، ترك و ريزش در بتن پديد مي ها و گوشه معموال از لبه

درصد از سولفات منيزيم  5/0شود، البته غلظت بيش از حدود  تر مي ها با افزايش قدرت محلول بيش شد، روند حمله سولفات
اي از سولفات منيزيم باعـث   تر خواهد كرد. محلول اشباع شده و يك درصد از سولفات سديم روند افزايش شدت حمله را كم

دهـد. غلظـت    ك نسبت آب به سيمان كم اين عمل با چند سـال تـاخير رخ مـي   گردد، اگرچه با ي مي  گسيختگي شديد بتن
يـك محلـول نسـبتا     PPM 1000شود. مقـدار غلظـت    در ميليون بيان مي 3SOهاي وزني ها بر حسب تعداد قسمت سولفات
  سمت اعظم آن را تشكيل دهد.  باشد، به خصوص اگر سولفات منيزيم ق يك محلول خيلي شديد مي PPM 2000شديد و 
 بعضي. گردد تخريب باعث دتوان مين ها آن جامد شكل ودهند  مي قرار حمله مورد را بتن ،محلولبه صورت  تنها امالح

هـا   خـاك  ايـن  با تماس در كه زيرزميني هاي آب وباشند  مي كلسيم سولفات و منيزيم ،ها قليايي حاوي رس، يها خاك از
 سولفات  آن، طي كه روندي به سولفات، غلظت بر عالوه بتن بر حمله سرعت. بود خواهد سولفاتي يمحلول عمل در باشند،

 نحـوه  ،هـا  سـولفات  حملـه  خطـر  تخمين در بنابراين. دارد بستگي ،شود مي جايگزين سيمان با واكنش اثر در رفته بين از
 ،گيرد مي قرارها  سولفات حاوي آب فشار معرض در بتن طرف يك كه وقتي. گردد مشخص بايد زيرزميني هاي آب حركت
 بـه  منجـر  متنـاوب  شـدن  اشـباع  شد ذكر كه گونه همان ،مشابه طريق به. داشت خواهد را صورت شديدترين حمله روند

 هـاي  آب بـراي  كانـالي  وگيـرد   مـي  قرار خاك زير در كامال بتن كه وقتي ديگر طرف از. شد خواهد بتن سريع گسيختگي
  . بود خواهدتر  ضعيف خيلي شرايط اين شدت باشد، تهنداش وجود زيرزميني

                                                      
 

1- Mono Sulfate 
2- Ettringite 
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 شدن سولفاته ميزان در محيط شرايط اثر -3-3-3-2

 شـده   داده نشـان  تحقيقـات  در ،يابـد  افزايش نيز سولفات تهاجم شدت دما افزايش با كهرود  مي انتظار آنچه برخالف
يابـد.   مي كاهش انبساط ميزان دما رفتن باال با بلكهيابد  مين افزايش دما باها  سولفات حمله از ناشي بتن انبساط كه است

 شدن حل قابليت باالتر دماهاي در زيرا است موثر شيميايي يها واكنش ماهيتبه علت  زياد دماي در بتن انبساط كاهش
  . نمايد مي رسوب گايتيناتر از يتر كم مقدار ويابد  مي افزايش اترينگايت نيز وها  سولفات

  سنگدانه قليايي واكنش - 3-3-4
 هيدروكسيد به صورت دتوان مي كه هيدروكسيد يون بين كه،شيميايي است واكنشيها  سنگدانه قليايي واكنش ديدهپ

 عنوان به نيز آبافتد.  مي اتفاق بتن در موجود يها سنگدانه انواع از بعضي و شود يافت پرتلند سيمان در پتاسيم و سديم
  شود.  مي واكنش تسريع باعث و كرده ايفا كنشوا در را كاتاليزور يك نقش بتن اصلي مواد از يكي

  شود.  مي تنب در رويت قابل هاي ترك بروز نهايت در و ريز هاي ترك بتن، تورم سبب واكنش اين

  ها سنگدانه قليايي واكنش انواع -3-3-4-1

  1سيليسي قليايي واكنش -الف
 و سـيمان  در موجـود  سـيد هيدروك يـون  بـين  ،سـت ها سـنگدانه  قليـايي  واكـنش  نـوع  ترين شايع كه واكنش نوع اين
 طي درافتد.  مي اتفاق ها اين مانند و آتشفشاني يبلورها چخماقي، سيليسي ،فعال) سيليس (حاوي سيليسي يها سنگدانه

 درشـود.   مـي  بـتن  تـرك  و تـورم  سـبب  و است انبساط قابل كهشود  مي ايجاد بتن در سيليكاتي ژل يك واكنش نوع اين
 بتن انبساط باشد درصد 5 تا 1 بين بتن در اند شده تشكيل چرتي شن چون موادي از هك ييها سنگدانه ميزان كه صورتي
  شود.  مي ديده بتن در هايي ترك سال 10 حدود گذشت از پس و شدهتر  سريع

   2ليكاتييس ـ سيليسي قليايي واكنش -ب
 نيـز  بتن درشت يها سنگدانه ن،بت بر عالوه آن طي ودهد  مي رخ كوارتز وجود دليل بهتر  بيش قليايي واكنش نوع اين
  .است رويت قابل بتن هاي ترك سال 20 از بيش گذشت از پس واكنش نوع اين درشوند.  مي انبساط دچار
  
  

                                                      
 

1- Alkali Silica reaction (ASR) 
2- Alkali – Silica / Silicate reaction (ASSR) 
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  1كربناتي قليايي واكنش -ج
  افتد.  مي اتفاق هيدروكسيد يون و لوميت دو آهك سنگ بين واكنش نوع اين

 قابـل  بـتن  در سـال  5 حـدود  گذشـت  از پس هايي ترك درآن و ستاتر  كم قبل نوع دو به نسبت واكنش اين فراواني
  . است رويت

  ها سنگدانه قليايي واكنش مكانيسم -3-3-4-2

  )ASR( سيليسي قليايي واكنش -الف
 شـدن  حـل  بـا  واكـنش  ،اسـت  ناپايدار باال ph در سيسيل كه جا نآ از ست.ا اي مرحله چند يندآفر يك ASR واكنش

   شود. يم آغازها  دانهسنگ در موجود سيليس
 شـبكه  Si-O-Si پيونـدهاي  و  Si-OHسـيانول  گـروه  بـه  سـيمان  قليـاي  در موجـود  هيدروكسيد يون مرحله اين در

  شود: مي داده نشان زير صورت به خالصه طور به واكنش اول مرحله يندآفر .كند مي هحمل سيليكا كريستال
Si O Si OH Si OH OH Si       

2Si OH OH SiO H O      
 واكـنش  هيدوكسـيد  يون با پيوندها اينگيرد.  مي شكل سيانول پيوندهاي و شكسته سيليكسان پيوند اول كنشوا در

 ايجـاد  وازنتـ  Naو Kقليـايي  يهـا  يون با دوم واكنش از حاصل منفي بار باشد كم Kيون كه محيطي دردهند.  مي
 بـه  امـا . اسـت  نشـده  شناخته خوبي به هنوزشود  مي تورم قابل مواد توليد سبب كه واكنش دوم مرحله مكانيسمكند.  مي
 حتـي  و رسـوب  ژل، چـون  محصوالتي و شده پخش ها ترك و ريز يها حفره در محيط نامحلول يها يون كهرسد  مي نظر

  دهند.  مي تشكيل كريستال
ـ  مـي  داخلـي  فشار اينشود.  مي بتن در فزاينده داخلي فشار آمدن وجود به اعثب سيليكاتي ژل تشكيل  از ناشـي  دتوان

شـود.   مـي  بـتن  انبسـاط  و تـورم  سـبب  كـه  اسـت  داخلـي  فشـار  همين موارد تمامي در. باشد اسمزي فشار يا آب جذب
 بـه  كه دارد قرارها  ي سنگدانهپذير واكنش قابليت و نسبي رطوبت حرارت، چون عوامليتاثير  تحت الذكر فوق يها واكنش
  . شد خواهند داده توضيح اختصار

دهـد و در دماهـاي    رخ مـي  تـر  يند سريعآوابسته به دماست. بدين معني كه هر چه دما باالتر باشد فر ASRمكانيسم 
ليس و آن است كه هر دو فاز مكانيسم يعني حل شدن سي خيلي پايين ممكن است واكنش متوقف شود. اين اثر ناشي از 

  تحت تاثير دما قرار دارند.  ،تشكيل ژل سيليكاتي

                                                      
 

1- Alkali Carbonate Reaction (ACR) 



 هاي آبياري و زهكشي برداري بتن تاسيسات فاضالب و كانال خت و بهرهاهنماي سار  106

 

 واكـنش  هنگام در ها يون پخش براي محيطي هم و دارد را سيليس حالل نقش هم كه چرا است. ASR الزمه رطوبت
   شود. مي سازه در ASR واكنش پيشرفت سبب كهكند  مي فراهم
 ناشي تورم كه فشاري شود. مي ديده واكنش موثر ههجب پيشاپيش ،ASR واكنش از حاصله تورم از ناشي هاي كرتريز

 در گـردد.  مي خنثي شود مي ايجاد سازه در كه كششي هاي تنش با آورد مي  وجود به بخش اين پشت در ASR واكنش از
   .كند مي ايجاد سازه در يخراب اي پاره و كرده غلبه بتن كششي مقاومت بر كششي هاي تنش اين نهايت

  شود: مي بيان زير صورت به وقوع ترتيب به ASR كلي مكانيسم بنابراين،
 قليايي محيط در كه سيليس مشتقات شدن حل )ph هستند. ناپايدار )باال   
 شيميايي پايداري به سيستم رسيدن و واكنش سري يك انجام  
 واكنش از ناشي كريستال ميكرو و سيليكاتي ژل نظير محصوالتي آمدن وجود به  
 ژل خود تورم نيز و ژل حاوي محلول جذب اثر درها  سنگدانه يا و بتن تورم  
 مجاور سيمان در مگاپاسكال 6 تا 5 حدود در زياد فشار آمدن وجود به  
 بتن درسيمان تركريز ايجاد  
 بتن انبساط  
 بتن در ترك 

   )ACR( كربناتي قليايي واكنش -ب
 آن بـراي  زيـر  مراحـل  اما .است نشده شناخته خوبي به هنوز آن ماهيت و است ديگر انواع از تر پيچيده ACR واكنش

  است: متصور

3 2 3 2 3CaMg(Co ) 2MOH Mg(OH) CaCo M Co     
2 3 2 3Na Co Ca(OH) 2NaOH CaCo    

 هيدروكسيد سپسشود.  مي توليد كلسيم كربنات و داده واكنش محيط در موجود قليايي با دولوميت اول، واكنش در
  شود.  مي توليد كلسيم كربنات و كرده شركت اول رحلهم از آمده  وجود به نمك با سيمان هيدراتاسيون از حاصل كلسيم

 ،  اسـت  دشـوار  بسيار فرموله صورت به يندآفر مكانيسم دقيق توضيح اما هستند، مشخص واكنش از حاصل محصوالت
  آيد.  مين وجود به جديدي حجم ورود  مي پيش حجم به حجم تبديل صورت به واكنش كه چرا

 از قـابي  توسـط  كـه  دولوميت منشورهاي كه است اينها  علت از يكي. است شده ذكر مختلفي علل بتن انبساط براي
3Mg(COجزء اماكنند.  مي حفظ را خود اوليه ابعاد اند شده احاطه كلسيت  2Mg(OH)بـه  تبـديل  دولوميت در موجود (

 بـه  سـبب  نهايـت  در و آمـده  وجـود  به داخلي فزاينده نيروهاي الذشود.  مي زياد واكنش پيشرفت با آن حجم كهشود  مي
  شود.  مي بتن در ترك آمدن وجود

  . دانند مي بتن تورم علت را واكنش از حاصل رس يها كاني توسط آب جذب محققين از برخي
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 خميـر  بـه  ترك توسعه با و ،شروع آيد مي وجود به  سنگدانه درشت يها دانه در كه هايي ترك با ACR از ناشي خرابي
   يابد. مي ادامه سيمان

  ها سنگدانه قليايي واكنش براي الزم شرايط -3-3-4-3
  كرد: بيان زير صورت بهتوان  مي را واكنش اصلي ركن سه

 باشند داشته را واكنش انجام قابليت كه ييها سنگدانه وجود .  
 كافي ميزان به محيط در هيدروكسيد يون وجود  
 محيط در كافي رطوبت وجود  

 همـين  بـه . هسـتند  دگرگـوني  يها سنگ و رسوبي آذرين، يها سنگ شامل دارند را واكنش قابليت كه يياه سنگدانه
ـ  مـي  كـه  كـوارتز  سنگ انواع. دارند را واكنش اين قابليتها  سنگدانه از اي عمده بخش دليل  قليـايي  واكـنش  باعـث  دتوان

  :از است عبارت شودها  سنگدانه
 و ارتزكو معدن سنگ (چخماق، كوارتز بلورهاي …(  
 و سيليسي آهك سنگ جمله ازها  سنگ مختلف انواع (شامل كوارتز ريز بلورهاي …(  
 و كوارتزي سنگ (ماسه رسوبي يها سنگ در موجود كوارتز …(  
 شكستگي يا داخلي هاي ترك با كوارتزتر  بزرگ يها دانه  
 تـورم  ينتـر  بـيش  سبب دتوان مي تذرا اين از خاص نسبت كه چرا است مهم بسيار سنگدانه در زا واكنش ذرات نسبت

  سـنگدانه  در پسينه بخش ميزان به كه صورتي در تنها 3اوپال يا 2چرت مثال براي. گويند مي1 پسينه بخش آن به كه شود
  . گردند تورم نرخ ينتر بيش سبب ندتوان مي ،باشند

 در موجود سيمان ميزان هرچه. است بتن تركيب در موجود سيمان واكنش، براي الزم هيدروكسيد يون منبع بهترين
2Naلدمعا درصد حسب (بر قليائيت ميزان يا )مترمكعب بر كيلوگرم حسب (بر بتن O( از ناشـي  انبسـاط  باشـد تـر   بيش 

  . استتر  ها بيش سنگدانه قليايي واكنش
 يهـا  سازه براي. است درصد 85 تا 80 بين ميزان اين. است الزم واكنش ادامه و شروع براي نسبي رطوبت از درصدي

  . مهياست همواره فاكتور اين سد توده بتن چون عظيمي

                                                      
 

1- Pessimum Portion 
2- Chert 
3- Opal 
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  قليايي واكنش يندآفر مراحل - 3-3-4-4
  :كرد تقسيم مرحله سه بهتوان  مي را سنگدانه قليايي واكنش يندآفر

  نهفتگي مرحله -الف
 خـالي  فضـاهاي  سـمت  بـه  دارد لتمايـ  كـه گـردد   مي تشكيلها  سنگدانه اطراف ژل و داده رخ واكنش مرحله اين در
 حركـت  بـتن  داخـل  در آساني به دتوان مي كه اين علت به ولي شده حجيم آب با تماس در آمده وجود به ژل. كند حركت

  شود.  مين ايجاد مرحله اين در بتن در توجهي قابل انبساط بنابراينآيد.  مين وجود به توجهي قابل داخلي فشار كند

  ترك ايجاد مرحله -ب
 نبـودن  دسـترس  در علـت  بـه  و شده انباشته خالي فضاهاي داخل در زمان مرور به ،واكنش محصوالت مرحله اين در
 ايجاد بتن در ترك كند تجاوز بتن كششي مقاومت از فشار اين وقتي و آورده فشارها  سنگدانه به ژل ،تر بيش خالي فضاي

 اكثـر  در. شـوند  آزاد نـد توان مـي  داخلـي  فشارهاي كند حركت خارجي سطح سمت به دارد تمايل ژل كه آنجا ازشود.  مي
  دهد. مي رخ بتن سطح روي ژل رسوب بازمان  هم ترك پيدايش كهشود  مي مشاهده حاالت

  تثبيت مرحله -ج
 بـه  نيـز  انبسـاط  نـرخ  سطح، به ژل آمدن بيرون نرخ و ژل گيري شكل نرخ رسيدن تعادل به محض به مرحله، اين در
 اسـت  ممكـن  حتـي  واكـنش  بـتن،  داخل در قليايي مواد يا دار سيليس سنگدانه كاهش در اثرابد. ي مي كاهش زمان مرور

  . داد نخواهد رخ سنگدانه قليايي واكنشتر  بيش يها خرابي مرحله اين در. شود متوقف

  ها سنگدانه قليايي واكنش يها نشانه -3-3-4-5
  از: عبارتندها  سنگدانه قليايي واكنش تشخيص در مشترك عالئم طوركلي به

  :اوليه عالئم -الف
 تـر   بـيش  دارنـد  قـرار  ترشدن و خشك متوالي هاي سيكلتاثير  تحت كه نواحي در معموال :1اي نقشه هاي ترك

  شود.  مي ديده
 سفيدك  
 بتن روي سخت پوسته يك ايجاد  

                                                      
 

1- Map Cracking 
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 سنگدانه ذرات اطراف رنگ يدفس هاي حلقه  
 تورم  

  :شديد واكنش از ناشي عالئم -ب
 سد) نظير ييها سازه در خصوصا( ريزي بتن هاي يهال محل در ها بلوك جدايش  
 سد) نظير ييها سازه در خصوصا(ها  دريچه عملكرد در اختالل  
 شديد هاي ترك  
 بتن مقاومت كاهش  

  اسيدها حمله -3-3-5
شوند. درجه اسـيدي يـك محلـول بـا      اسيدها به دو دسته اسيدهاي معدني (غير آلي) و اسيدهاي آلي تقسيم مي

شود. اسيدهاي غيرآلي يا معدني توليدات صنعتي هستند كه عمدتا از حل شـدن گازهـا در    ميآن ارزيابي  pHمقدار 
هـاي   پـذيري نمـك   آيند. ميزان تاثير اسيدهاي معدني بر بتن تا حد زيادي به غلظت و ميزان انحالل آب به دست مي

يد كلسـيم، ممكـن اسـت بـه     بستگي دارد. اسيدهاي معدني غليظ عالوه بر حمله به بلورهاي هيدروكس ها آنكلسيم 
ساختار ژل سيمان نيز آسيب برسانند. از اين ميان، اسيد سـولفوريك شـدت تخريبـي زيـادي دارد. اسـيدهاي آلـي،       

توان به دو گروه تقسيم كرد. گروه اول دربرگيرنده اسيدهاي حل شونده در آب بـا   را مي ها آنمنشاء طبيعي دارند و 
توان به اسيد الكتيك، بوتيريك استيك، سـيتريك ماليـك اشـاره     آن جمله مي جرم مولكولي نسبتا كم هستند كه از

شود كـه در آب   كرد و گروه دوم شامل اسيدهايي با جرم مولكولي زياد مانند اسيد اولئيك، استئاريك و پالمتيك مي
. ايـن اسـيدها   شوند. اسيد الكتيك و اسيد بوتيريك تاثير بسيار مخربي روي خمير سخت شده سيمان دارند حل نمي

هـاي لبنيـاتي و    هـاي كارخانـه   پسـاب  pHتواننـد مقـدار    شـوند و مـي   در شير ترشيده و يا كره فاسد شده يافت مـي 
  تنزل دهند.   4پنيرسازي را تا حدود 

pH  كند. در  باشد كه سريعا به بتن حاوي سيمان پرتلند حمله مي مي 5/3درصدي اسيد استيك حدود  5محلول
تـر اسـيدهاي مهـاجم هماننـد      اسيدهاي آلي بايستي به تنهايي مورد بررسي قرار گيرند. بـيش  توان گفت كه كل مي

باشـد و   كنند كه قابـل حـل شـدن مـي     هيدروكلريدريك، استيك، نيتريك و اسيد سولفوريك نمك كلسيم توليد مي
حـل شـدن    كننـد كـه بـه راحتـي قابـل      نمـك كلسـيمي توليـد مـي     ،تر اسيدهاي مهاجم همانند اسيد فسفريك كم
كنند كـه رونـد تهـاجم     شونده به عنوان مانع در منافذ ريز خمير سيمان عمل مي حل باشند. اين مقادير نمك كم نمي

باشد كه سولفات كلسيم توليد شـده بـه حملـه     تهاجم اسيد سولفوريك به بتن مي  يابد. يك حالت مخرب، كاهش مي
يد كلسـيم بـه مصـرف رسـيده باشـد احتمـال تجزيـه        كند. در صورتي كه كل هيدروكسـ  اسيد سولفوريك كمك مي

دهـد. دليـل ديگـر در     هاي بتنـي را بـه شـدت كـاهش مـي      هيدرات سيليكات كلسيم وجود دارد كه عمر مفيد سازه
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هـا   برابـر از نفـوذ سـاير يـون     5باشـد كـه تقرببـا     مي Hخصوص تهاجم سريع اسيد سولفوريك مكانيزم انتقال يون
  باشد.   تر مي سريع

3تومازايت تشكيل را بتن خرابي عامل نيز محققين برخي 4 3 2[CaSiO .CaSO .CaCO .15H O] گفتني. اند كرده عنوان 
 طريـق  ازتواند  ها مي باشد. كربنات ها مي كربنات و ها سولفات با C-S-H سيمان ژل واكنش علت به تومازايت تشكيل است

 و شـده  هيدراتـه  كلسـيم  سـيليكات   اترينگايـت،  واكـنش  از تومازايـت چنين  . همگردد نبت وارد Filler يا آب ،ها سنگدانه
  باشد.  مي اترينگايت هاي كريستال همانند و بوده سيليسي تومازايت هاي كريستال. شود ايجادتواند  مي نيز كلسيم كربنات
باشـد.   مـي  آهكـي  يهـا  سـنگدانه  وهـا   سـيمان  غيرهيدراتـه  و هيدراتـه  تركيبـات  انحالل بتن، بر اسيدها تخريبي اثر

 يهـا  بـتن  در اغلـب  لـذا باشـند.   مي مقاوم شيميايي تركيبات ساير و اسيدها اكثر مقابل در معموال سيليسي يها سنگدانه
 وجود درصورت البته دارند، خوبي اثر و رفته كار به شيميايي مقاوم يها سيمان همراه به شيميايي حمالت مقابل در مقاوم

. درصـورتي  نمـود  اجتناب بايدها  سنگدانه نوع اين كاربرد از مهاجم، شيميايي تركيبات در سديم دروكسيدهي هاي محلول
 و سيمان خميري مواد بر وارد صدمه ميزان از باشد، يكنواخت كامال بتني سطح روي بر اسيدي مهاجم تركيب پخشكه 
 يهـا  سـولفات  تهاجم از ناشي بتن انبساط درتاخير  باعث آهكي يها سنگدانه از استفادهشود.  مي كاسته سطحي يها دانه

  گردد.  مي اسيدي تركيبات در موجود
در اين راستا، مقدار خمير و سيمان مصرفي در بتن با كاهش نسبت آب به سيمان بايد به حداقل مقدار ممكـن برسـد تـا    

هاي اسيدي براي مقاوم ساختن بتن  محيطسطح خمير در تماس با مواد مهاجم اسيدي كاهش يابد. استفاده از سيمان زياد در 
  يابد.  ، خوردگي و تخريب بتن افزايش مي5/6تر از  محيط اسيدي به كم pHباشد. درصورت كاهش  ضروري نمي

 پـوزوالن  از اسـتفاده  بـا  كـه  حـاالتي  نظيـر  آهكـي  تركيبـات  كاهش با بتن صحيحآوري  عمل است داده نشان تجربه
 مقاومـت  ارتباط دليل به امر اين و استموثر  بتن بر اسيدي حمالت شدت كاهش در ،افتد مي اتفاق معدني) يها افزودني(

 صـرفا  وباشـد   مي خميري) مواد وها  سنگدانه (نظير بتن اجزاي در موجود آهكي تركيبات مقدار با بتن اسيدي خورندگي
 درصـد  يـا  و رفتـه  بـين  از الحمصـ  (وزنـي)  درصـد  صورت به يا بتن خوردگي درجه. نيست كننده تعيين غيرتركيبي آهك

 نفوذپـذيري  بـه  زيادي مقدار به اسيدي، حمالت مقابل در بتن مقاومتگردد.  مي بيان و ارزيابي ،مقطعمانده  باقي مقاومت
  . دارد بستگي اختالط طرح در سيمان به آب نسبت و بتن

 پيوسـته  وجـود  درصـورت  و خورنـده  محيط عنوان به ،باشد مي 5 ازتر  كم pH با اسيدهاي حاوي دائما كه ييها محيط
 pH بـا  مايعـاتي  معرض در دائمبه طور  كه ييها گردد. بتن مي محسوب خورنده شديدا محيط 4 ازتر  كم pH با اسيدهاي

  . داشت خواهند سطحي محافظت به نياز حتما ،باشند مي 3 ازتر  كم

  بيولوژيكي سولفوريك اسيد تشكيل از ناشي خوردگي -3-3-6
 بـاكتري  و هيـدروژن  سولفيد گاز بين واكنش از حاصل بيولوژيكي، سولفوريك اسيد تشكيل ي،خوردگ اين اصلي علت

 هـاي  ديـواره  يـا هـا   لوله (تاج جريان خط باالي سطوح در باكتري گونه اين توسط شده توليد اسيدباشد.  مي تيوباسيليوس
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 پمپـاژ،  ،آوري جمـع  و هـاي  ايسـتگاه  از ييهـا  چنـين بخـش   دهد. هـم  مي قرار حمله مورد را ها آن وشود  مي جمع خيس)
 كـاهش  از ناشـي  كامل تخريب معرض در ،باشند مي فاضالب يها سيستم اتتاسيس از جزيي همگي كه...  و ها خانه تصفيه

 . هستند خوردگي اثر در بتن اي سازه مقاومت

 سـال  از بيولـوژيكي  كسولفوري اسيد خوردگي. است سال درمتر  ميلي چند حد در بتن تجزيه شديد، خيلي موارد در
 فراينـد  ايـن  هـاي  ناشـناخته  بـه  بـردن  پـي  جهت زيادي هاي تالش تاكنون، زمان آن از و گرفته قرار مطالعه مورد 1945

  . است گرفته صورت خوردگي،
 و سـولفات  زيـاد  غلظـت  ،)BOD(نياز مورد بيولوژيك اكسيژن سطح شامل دتوان مي خوردگي اين در موثر فاكتورهاي

2Hگاز باالي غلظت باال، دماي ل،محلو سولفيت S، سـرعت  محلـول،  اكسـيژن  پايين سطح طوالني، ماند زمان باال، تالطم 
) 2-3( جـدول  در خـوردگي  اين ميزان در ها آن اثرات و موثر فاكتورهاي خالصه. باشد آن پايين pH نيز و فاضالب پايين

  . است شده داده نمايش

  شهري فاضالب شيميايي و يفيزيك خصوصيات -3-3-6-1
 فاضـالب، آوري  جمـع  شـبكه  نـوع  به بسته و اند شده تشكيل خانگي يها فاضالب از عمدهبه طور  شهري يها فاضالب

 هـا،  فروشـگاه  ها، مغازه از حاصل فاضالب خانگي، يها فاضالب بر عالوه. شود مخلوط آن با نيز سطحي فاضالب دارد امكان
 متفاوتي خصوصيات دارايها  . فاضالبشود اضافه آن به دتوان مي ها آن نظير موسساتي و ها تورانرس ها، كارگاه ها، تعميرگاه

 فسـفات،  نيتراتـه،  كربنـي،  مـواد  شـامل  نـامحلول  و محلولبه صورت  ها آن در موجود مواد وباشند  ... مي و بو رنگ، نظير
  باشد.  مي جزيي عناصر ديگر و گوگرد
 سـولفيد  گـاز  بـراي  بـو  (آسـتانه  بـد  بوي با رابطه در جدي مشكالت به منجر هيدروژن سولفيد توليد كه اين علت به

 ppm تـا  ppm 300 محـدوده  در گـاز  ايـن  (غلظت باال سميت و است) حجم در ppm 4 تا ppm 1 محدوده در هيدروژن
 توليـد  بينـي  پـيش  منظور به زيادي هاي مدل شود، مي شود) مرگ به منجر دتوان مي دقيقه چند عرض در حجم، در 500

   اند. يافته توسعه فاضالب تاسيسات در هيدروژن سولفيد
  فاضالب در موجود خارجي مواد -

 يهـا  فاضـالب  در معـدني  مـواد  به آلي مواد نسبتباشند.  مي معدني و آلي اشكال به فاضالب در موجود خارجي مواد
 30 و محلـول  صـورت  بـه  خـارجي  مواد درصد 70حدود ،ها آن آميختگي نظر نقطه ازباشد.  مي درصد 50 پيرامون شهري
  گردند. مي ظاهر فاضالب در معلق مواد صورت به درصد
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 دهند مي قرارتاثير  تحت را فاضالب سيستم و فاضالب مواد در خوردگي و هيدروژن سولفيد توليد كه فاكتورهايي خالصه -2- 3 جدول

  تاثير  فاكتور
  فاضالب مواد يها ويژگي

  .يابد هوازي مطلوب بوده و توليد سولفيد افزايش ميهاي بياكسيژن محلول كم براي باكتري  اكسيژن محلول
BOD مقدار تقاضاي بيوشيميايي)

  اكسيژن)
BODسازيرشد ميكروبي و تهي،باالDOد و با افزايش ده(اكسيژن محلول) را افزايش ميBOD  ميزان

  يابد. توليد سولفيد افزايش مي
  .دهد ها را افزوده و قابليت حل اكسيژن محلول را كاهش مي، نرخ رشد ميكروبتردماي بيش  دما
ph كاهشphشود شدن گاز سولفيد هيدروژن ميمنجر به حل.  

  .تركيبات سولفور براي توليد سولفيد مورد نياز است  وجود تركيبات سولفور
  .ز داردرشد بيولوژيكي به سطح رطوبتي باال نيا  رطوبت موجود در جو فاضالب

  فاضالب سيستم يها ويژگي
  .به فضا و ضخامت اليه لجن موثر است H2Sبر روي درجه هوادهي، انباشت مواد جامد، آزاد شدن   شيب و سرعت آشفتگي جريان

  به فضا و ضخامت اليه لجن موثر است. H2Sبر روي درجه هوادهي، انباشت مواد جامد، آزاد شدن   آشفتگي جريان
  دهد. انتقال اكسيژن را كاهش داده و توليد سولفيد افزايش مي  وب فاضالبشدن متنااضافه

  مقاومت در برابر خوردگي به شدت به پارامترهاي مكانيكي و دوامي بتن آن وابسته است.  بتن تاسيسات فاضالب
  دهد. تر نرخ خوردگي را كاهش ميبيشقلياييت  بتن قلياييت

  دهد. كند، مواد جامد آلي را گير انداخته و توليد سولفيدهيدروژن را افزايش ميا كند ميسرعت جريان ر  آشغال و لجن رسوب كرده

- pH فاضالب  
pH خنثـي  حالت معموال تازه، و خالص فاضالب است ذكره ب الزم ).6 تا 5 (بين است اسيدي اندكي فاضالب، معمول 

 توليـد  كـربن  اكسـيد  دي و هيـدروژن  سـولفيد  اسيدي ايگازه گنديدگي، و ماندن اثر در اما دارد، قليايي به متمايل يا و
   گردد. مي pH افت به منجر كهكند  مي

  فاضالب بوي -
 قابـل  تـازه  فاضـالب  بـوي آيـد.   مـي  وجـود  بـه  آلي مواد شدن متالشي اثر در كه است گازهايي از ناشي فاضالب بوي
 فعاليـت  اثـر  در كـه  اسـت  هيـدروژن  ولفيدسـ  گـاز  از ناشـي تـر   بيش كهنه فاضالب بوي. است كهنه فاضالب از تر تحمل
  فاضـالب  در كـه  اسـت  يـادآوري  به الزمشود.  مي توليد ها سولفيت بهها  سولفات احياي نتيجه در و هوازي بي هاي باكتري
  . دارند وجود گوگردي آلي جامد مواد همواره

  فاضالب رنگ -
 رنـگ  شد كهنه كه مدتي از پس و دارد اكستريخ رنگ تازه، فاضالب. است آن عمر دهنده نشان معموال فاضالب رنگ

  شود.  مي سياه و تيره آن

   فاضالبشيميايي  مواد -
  نمود:بندي  طبقه زير كليتوان به صورت  مي را فاضالب شيميايي مواد
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 يهـا  فاضالب اختالط اما دارند ضعيفي قليايي يا و اسيدي خاصيت منازل فاضالب معموال قليايي: و اسيدي مواد  -الف
  . نمايدمتاثر  زيادي ميزان به را آن قليايي يا اسيدي خصوصياتتواند  مي معمولي يها فاضالب با عتيصن

 فاضـالب  گازهايشود.  مي گازها شدن متصاعد موجب فاضالب ماندگي معموال فاضالب: از شده متصاعد گازهاي  -ب
  دانست: ذيل موارد شاملتوان  مي را
 4متان گاز(CH    اشتعال قابل العاده فوق و بو بي است گازي :(
 2كربناكسيد  دي گاز(CO  دهد.  مي تشكيل را زمين كره اطراف هواي ناخالصي كه رنگ بي و بو بي گازي :(

 اكسـيدكربن مونو شـامل  كـه  شـود  متصاعدتواند  مي  فاضالب از نيز ديگري الذكرگازهاي فوق گازهاي از غير به 
)CO،( 2هيدروژن(H H)2هيدروژن سولفيد  ،( S) 2سولفوراكسيد  دي و(SO  تبـديل  داده واكـنش  آب با كه (
  باشد.  مي شهري بتني اتتاسيس خورنده اسيدهاي جزء كهشود  مي سولفورو اسيد به

 خـوردگي  موجـب  هـا  فاضـالب  در آن تركيبـات  و گـوگرددار  مـواد  وجـود  ،شده انجام تمطالعا و تجربيات به توجه با
   .آورد مي فراهم را فاضالب تصفيه مخازن انتقال خطوط و فاضالب يها لوله

شده  تبديل HSو Sهاي يون بهابتدا  كه محلول سولفيد فاضالب سطح از شده متصاعد بخارهاي فاضالب لوله در
  . كند مي پر را لوله بااليي قسمت فضاي ،آيد مي در هيدروژن سولفيد مولكولسپس به صورت  و

 مقـدار  شده، انجام تحقيقات به توجه با. برد نام نيز روي سولفيد و آهن سولفيد ازتوان  مي هيدروژن سولفيد از غير به
pH ـ  آنچـه  شـهري  فاضـالب  هاي شبكه در .باشد ميموثر هيدروژن سولفيد حل درصد مقدار در فاضالب  فاضـالب  نـام ه ب

 و هـا  تعميرگـاه  هـا،  مغـازه  از شـده  توليـد  فاضـالب  داراي ،خـالص  خـانگي  يهـا  فاضـالب  بر عالوهشود  مي ناميده خانگي
 فاضـالب آوري  جمـع  سيسـتم  روانـه  راهـا   فاضالب نوع اين متفاوت يها زمان در كهباشد  مي بزرگ و كوچك هاي توليدي
  كنند.  مي شهري
 هـا  نيتـرات  و هـا  نيتريـت  آلي ازت  آلبومين، ازت  آزاد، ازت صورت بهها  فاضالب در ازت دار: (ازت) نيتروژن مواد  -ج

 در موجـود  يهـا  باكتري مجاورت در آلي مواد تجزيه دليلها  فاضالب در آزاد آمونياك و آزاد ازتشود.  مي يافت
 ولـي باشـد   مـي  فقيـر  آمونيـاك  نظـر  از بـوده،  غنـي  دار ازت مـواد  نظـر  از سرد و تازه فاضالبباشد.  مي فاضالب
  . دارد را عكس حالت گرم و مانده يها فاضالب

 از بـيش  وجـود شـوند.   مي فاضالب وارد حيوان و انسان ادرار وسيلهه ب كه هستند غيرآلي مواد كلريدها كلريدها:  -د
   باشد. مي صنعتي فاضالب ورود دليل آن حد

 موجـب  نـد توان مـي  و بـوده  موجـود  فاضـالب  در سـولفور  و سولفات يها به صورت نمك مواد اين گوگردي: مواد  - ه
 سولفوري و سولفاتي تركيبات فاضالب دروني انفعاالت و فعل دليل بهچنين  . همگردند لوله بتني سطح خوردگي

H)2هيدروژن سولفيد گاز به S) نمايد مي تجمع فاضالب باالي فضاي در و شده تبديل .  
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  بيولوژيكي خوردگي مكانيسم -3-3-6-2
باشـد. يـك نـوع از ايـن      ) مـي SORهـاي اكسـيد كننـده سـولفور (     اين خوردگي در اثر عوامل ميكروبي همچون باكتري

تخريـب نمايـد. در    تواند بـتن قليـايي را   نمايد كه مي توليد اسيد سولفوريك مي ،در فاضالب1تيوباسيلوس  ها با عنوان باكتري
هوازي در فاضالب به داليل جريان آرام فاضالب و يا ماندگاري طوالني رخ دهد، در لجـن فاضـالب    واقع زماني كه شرايط بي

شوند، تركيبات گوگرددار موجود در فاضالب را بـه   ) ناميده ميSRBهاي احيا كننده سولفات ( يك نوع از باكتري كه باكتري
2Hسولفيد هيدروژن S نمايد. اين گاز، انحالل زيادي در آب نداشته و در اثر جريان فاضالب و بسته بـه قطـر لولـه و     احيا مي

هاي هتروتروفي هستند كه در هر نمونه محيط زيستي  باكتري SRBشود.  وارد هواي باالي مجراي فاضالب مي ،عمق جريان
آورند. سـولفيد هيـدروژن    به دست مي 2Hسولفات را با اكسيداسيون مواد ارگانيك يا شوند و انرژي الزم براي احياء يافت مي

  شود.   هاي تيوباسيلوس در حضور اكسيژن به اسيد سولفوريك تبديل مي توسط باكتري
2Hتوليد در مهم نكته S در كه است آن pH 2شده توليد سولفيدي صولمح تنها فاضالب، اسيديH Sپـس باشـد.   مي 

2Hورود از S نشيند مي لوله، فوقاني جداره بر آب ميعان از حاصل بيوفيلم روي بر  فاضالب، گازي فاز به .  
2Hكه دانستتوان  مي بتن باالي و قليايي pH را نشيني ته اين دليل S 2بـه  تبديل به ترغيب را اسيدي خاصيت باS  

 و سـولفات  پلي تيوسولفات، همچون محصوالتي به اكسيژن حضور در حاصل، تركيبات بيوفيلم اين در. نمايد مي HSيا و
2Hجذب براي را اضافي محرك نيروي ها، پديده اينگردند.  مي تبديل )S( اوليه سولفور S نمايـان  سـطح  روي در ،تر بيش 

2Hگازتر  بيش خروج باعثها  واكنش اين ديگر، بياني (به. آورد مي فراهم بتن S شود مي فاضالب از( .  
 يهـا  باكتري هاي كلوني تشكيل به بزرگي كمك ،مناسب pH و اكسيژن و رطوبت با همراه الذكر فوق تركيبات تشكيل

 از عالي مثال يك بتن روي كلوني (تشكيل. نمايد مي گازي فاضالب در مجرا داخلي جداره بيوفيلم يها حفره در هوازي بي
 دتوان مي تيوباسيلوس هاي باكتري. دارند نام تيوباسيلوس و بوده سولفوردوست ذاتاها  باكتري اين. است) ميكروبي موفقيت

 بـتن  و پوشـش  بـتن  بين پيوند و كرده زندگي پوشش زير بتن سطح روي راحتي به و كند نفوذ محافظ پوشش داخل هب
 نـد توان مي فاضالب توليد مكان و شرايط به بسته و داشته مختلف انواع تيوباسيلوس يها . باكتريببرد بين از را آن زيرين
  از: عبارتند كه اند شده اييشناس دسته 5 در تاكنونها  باكتري اين. باشند متغير

 Thiobacillus thioparus 
 Thiobacillus novellus 

 Thiobacillus neapolitanus 

 Thiobacillus intermedius 

 Thiobacillus thiooxidans 

                                                      
 

1-Thiobacillus 
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pH اين است. 12 تا 11 بين تقريبا اختالط، طرح حسب بر تازه بتن pH بـه  كلسـيم  هيدروكسـيد  تشكيل نتيجه باال 
 را باكتري هيچگونه رشد اجازه بوده 13 تا 12 بين كه بتن سطحي pH است. سيمان هيدراتاسيون جانبي ولمحص عنوان

2Hگاز و 2COعلت به زمان گذشت با تدريجيبه طور  بتن pH چهاگر ،دهد مين S، بـه  دو هر گاز دو اينيابد.  مي كاهش 
 2CO .نماينـد  مـي  ضـعيف  اسيدهاي توليدشوند  مي حل آب در كه هنگامي زيرا اند، شده شناخته اسيدي گازهاي عنوان
2Hو كربنيك اسيد توليد S خـيس  سـطوح  در واقـع  آب در گازهـا  ايـن كند.  مي تيونيك پلي اسيد و تيوسولفوريك توليد 
 pH نهايـت  در دهنـد.  مـي  كـاهش  را سطح pH و داده واكنش هيدروكسيدكلسيم با و شده حل بفاضال اتتاسيس باالي
 5/9 تـا  9بـه  pH شـرايط  ايـن  در (معمـوال  كنـد تامين  را باكتري رشد شرايط دتوان مي كهيابد  مي كاهش حدي به سطح
 هيـدرژن  سـولفيد  و كربنكسيدا دي غلظت از تابعي كند پيدا كاهش pH تا كشد مي طول كه زماني مدت. )يابد مي كاهش

 از برخـي  در اگرچـه  يابـد،  كـاهش  9 به 13 از بتن pH تا كشد مي طولها  سال اوقات گاهي. است فاضالب لوله هواي در
 بيولوژيكي كلوني برسد 9 حدود به بتن pH كه زمانيدهد.  مي رخ ماه چند طي در تنها فرايند اين شديد، محيطي شرايط

  . تشكيل شود دتوان مي
 تنهـا  و بوده )NSOM( دوست خنثي سولفور كنندهاكسيد هاي ميكروارگانيزم اول، گروه چهار كه شده مشخص مروزها
 چهار كه معناست بدان اين ).3-3 (جدول )ASOM(باشد  مي دوست اسيد سولفور اكسيدكننده ميكروارگانيزم آخر نمونه
 5 تـا  4 مقـدار  بـه  را pH گـوگرد،  بـا  خـود  انفعاالت و فعل با و شده فعال 9 تا 8 حدود pH در ها قارچ با همراه اول گروه

   .دهند مي كاهش
 از تـر  كـم  گـاهي  يا و يك حدود تا را pH و شده فعال اسيددوست سولفور اكسيدكننده هاي باكتري ،pH اين در حال

2Hتغلظ به بسته بيولوژيكي خوردگي شود. مي شروع اسيدي حمله حالت اين در آورند. مي پايين يك Sـ  مي  متغيـر  دتوان
  . است شده گزارش نيز سال) درمتر  ميلي 5 تا 1( سال درمتر  ميلي چندين تا حاالت بدترين در اما باشد،

  ها آن خصوصيات و تيوباسيلوس گونه پنج - 3- 3 جدول
  محصول  غذايي مواد  زندگي نوع  رشد براي pH محدوده  نوع

T. thioparus  10-5/4  تيوسولفات،   روف هوازياتوتH2Sسولفور، اسيدهاي پلي تيونيك  ، تيوسيانيت  
T. novellus  2/9 -5  سولفور  تيوسولفات  دو زيستي  

T. neapolitanus  9-4  تيوسولفات،  اتوتروفH2S، ) سولفورS(  اسيدهاي پلي تيونيك، اسيد سولفوريك  
T. intermedius  9-7/1  ك، اسيد سولفوريكاسيدهاي پلي تيوني  تيوسولفات  دو زيستي  
T. thiooxidans  4-5/0  تيوسولفات، سولفور ( اتوتروفS( سولفور، اسيد سولفوريك  

  
 محصـوالت  از يكـي  كـه  ايـن  به توجه باگيرد.  مي صورت سيمان خمير طريق از معموال بتن به سولفوريك اسيد حمله

 پـذير  واكـنش به شدت  سولفوريك اسيد با يقلياي محصول اين ،باشد مي كلسيم هيدروكسيد سيمان، شدن هيدراته اصلي
4گچ هاي كريستالبه سرعت  و بوده 2(CaSO .2H O)  به گچ،دهد.  مي افزايش را بتن حجم محصول اين. نمايد مي ايجاد را 

 المعمـو  آن، يها سازه و فاضالب مجاري در گچكند.  مينتامين  را زيادي اي سازه مقاومت است، خيس كه وقتي خصوص
  شود.  مي ظاهر جريان خط باالي بتن سطوح روي چسبناك سفيد توده يك صورت به
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C)3هيدراته سيمان آلومينات كلسيم تري در موجود كلسيم آلومينات با گچ ادامه در A) غير محصولي و نموده واكنش 
2اترينگايت نامه ب محلول 3 4 2(3CaO.Al O .3CaSO .32H O) طريـق  از و بـوده  حجـيم  بسـيار  مـاده،  اين. نمايد مي توليد 

 توسـط  و بوده نرم و رنگ سفيد سولفوريك، اسيد با بتن واكنش محصوالت. نمايد مي ايجاد ترك بتن در داخلي فشارهاي
 اسـت  دليل همين بهگردد.  مي بتن مكانيكي مقاومت كاهش و وزن كاهش باعث بنابراينشوند.  مي شسته فاضالب جريان

 بـروز باشـد.   مـي  كـم  مفيـد  عمـر  داراي فاضالبي يها محيط در ،شود مين گرفته نظر در ها آن دوام كه بتني يها سازه كه
  گردد.  مي بتن  مقاومت كاهش موجب بتن، دروني هاي اليه به اسيد نفوذ تشديد بر عالوه بتن درها  ترك

 سولفوريك اسيد تهاجم مورد بتن كه قتيو. دارد وجود سولفوريك اسيد حمله و سولفاتي حمله بين عمده تفاوت يك
 هيدورژن يون عمل ديگر، طرف در و سولفات يون با واكنش طرف، يك در. نمود توجه بايد مهم جنبه دو بهگيرد  مي قرار
 كـه  بـتن  خـوردگي باشـد.   مـي  اسيدسـولفوريك  تهاجم جنبه يك شامل فقط سولفاتي تهاجم اما. شود گرفته نظر در بايد

 بـر  عـالوه  زيـرا  نمـود،  مقايسـه  سـولفاتي  حملـه  باتوان  مي مشكل خيلي راشود  مي ايجاد دسولفوريكاسي محلول توسط
 كند.  مي كمك بتن شدگي حل و تجزيه به نيز هيدروژن يون سولفاتي، حمله در سولفات يون همكاري

  شيميايي و بيولوژيكي سولفوريك اسيد حمله بين يها تفاوت -3-3-6-3
هاي فاضالب عمدتا به علـت   توافق دارند كه حمله به تاسيسات فاضالب خصوصا لولهاگرچه اكثر محققين بر اين اصل 

 هاي شيميايي هاي زيادي بين آزمايش باشد، تفاوت هاي اكسيدكننده گوگرد مي اسيد سولفوريك توليدشده توسط باكتري
ها نقشي  ند. در اين ميان، باكتريا هاي انجام شده با اسيد سولفوريك بيولوژيكي يافته خالص با اسيد سولفوريك و آزمايش

كنند. در تمامي موارد گچ و اترينگايت، محصوالت مخرب اصلي هستند اما با اين وجود، نـرخ توليـد    قابل توجه را ايفا مي
هاي بين دو نوع خوردگي باشد. بر اثر تشكيل اين محصوالت، اليه نرم و خميـري   تواند يكي از تفاوت مي ها آنمحصوالت 
گيرد. در مورد خوردگي شيميايي با اسـيد سـولفوريك، تشـكيل ايـن      فزاينده روي سطح خورده شده شكل مي با تخلخل

كند به طوري كه اسيد سولفوريك ابتدا بايد از درون اين اليه نفوذ كنـد   اليه، ايجاد يك مانع اضافي براي حمله بعدي مي
كـه ايـن    اي ديگر است. به نحوي ه بيولوژيكي، شرايط به گونهتا به بتن سالم برسد. اما در مورد اسيد سولفوريك توليد شد

ها در اين اليـه نفـوذ    كند. با توجه به تخلخل فزاينده، باكتري اي را براي رشد باكتري فراهم مي العاده اليه نرم، شرايط فوق
رخ دهـد. بـا وجـود اليـه      تواند تري در نزديك بتن سالم (مورد حمله قرار نگرفته) مي كرده و توليد اسيد سولفوريك بيش

چنـين بـرس كشـيدن بـر      كند. هم ها را در برابر شرايط خشك محافظت مي گچ، رطوبت زياد محيط باقي مانده و باكتري
زني باعث ايجاد يـك   شيميايي برس خوردگيكه در  به طوري. تاثير متفاوت ومعكوس دارد ،در دو نوع خورگيسطح بتن، 

زدايـد و باعـث تسـريع در     كنـد مـي   روي سطح را كه مانند يك سد محكم عمل ميسطح جديد شده و مواد چسبيده به 
خوردن تعادل ميكروبيوژني شده و سـبب    زني باعث برهم برس بيولوژيكي،شود. اما در مورد خوردگي  ميخوردگي فرآيند 

ممكن  ،شود زياده گچ خيلي الي ضخامت زماني كه. اما به اين نكته نيز بايد توجه نمود كه شود تاخير در امر خوردگي مي
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شود و در پي آن  ،واقع در سطحي كه هنوز خورده نشده است يها اكسيژن به باكتري دسترسي است باعث كاهش ميزان
  تواند نرخ خوردگي را افزايش دهد.  زني مي در اين صورت برس. مواجه سازد مشكل جديها را با  رشد باكتري

  ها قارچ اثر در خوردگي - 3-3-7
 گرفته انجام آن زمينه در متعددي تحقيقات تاكنون كه فاضالبمحيط  در بتني يها لوله باكتريايي يخوردگ برخالف

  . است شده بررسيتر  كم تاكنون ،بتني سطح بر فاضالب در موجود هاي ارگانيزم از ديگر يكيبه عنوان  ها قارچ اثر است،
 بـا  را تخريـب 1 افزايـي  هـم  اثـر  يـك  نـوعي ه ب و شده بتخري يندآفر تسريع باعث بتن ساختار داخل به نفوذ با ها قارچ
 تر بيش تخريب باعث بتن سطح در2 هايي چيالت تشكيل با ها قارچ ديگر سوي از .گردند مي موجب بتن عمق در ها باكتري

 ايـن  ،تخريـب  ينـد آفر در هـا  قـارچ  اثـر  به توجه عدم دليل رسد مي نظر به بنابراين .گردند مي ها باكتري با مقايسه در بتن
 عـدم  ايـن  دليـل  البتـه  اسـت.  نشـده تاييد  آزاد آلي اسيدهاي وجود تخريب، يندآفر آناليزهاي در تاكنون كه باشد مطلب

 و (كمـپكس)  نـامحلول  مـواد  تشـكيل  و كلسـيم  با آزاد شده توليد اسيدهاي سريع بسيار واكنش درتوان  مي را تشخيص
   نمود. جستجو ،نمايند مي ايجاد متخلخل بتن و شده شسته فاضالب جريان با بعدا كه كلسيم، با سست

 عـالوه  كه آورندبه وجود  را گلوكوزونيك و استيك اگزاليك، مثل آلي اسيدهاي از وسيعيي  همحدود ندتوان مي ها قارچ
  .نمايند تخلخل توليد و شده آن حجم افزايش باعث و نموده نفوذ بتن داخل به قادرند نامحلول، تركيبات توليد بر
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  بتن كيفيت كنترل و ارزيابي سنجش، معيارهاي -فصل چهارم 

 نرخگيري  اندازه و بازرسي يها روش و فاضالبآوري  جمع يها سيستم بتني اتتاسيس مديريت - 4-1
  ها آن در خرابي

 اسـيد  تهاجم خصوصا مخرب هاي پديدهتاثير  تحت كه فاضالبي آور جمع يها سيستم بتني اتتاسيس مديريت نحوه
 مـثال . است ها آن در موجود خرابي نوع و مصرفي مصالح سازه، محيطي شرايط به وابسته ،باشند مي بيولوژيكي سولفوريك

 آن در چنـدان  بيولـوژيكي  خـوردگي  كـه  باشـد  اي گونـه  به فاضالب سيستم يك در موجود شيميايي شرايط است ممكن
 كننـده  نگـران  بسـيار  بيولوژيكي خوردگي شيميايي، تهاجم شدت همان با ديگري سيستم مورد در اما نباشد كننده نگران
  . گردد آن در اختالل و خرابي بروز به منجر و باشد

اقدامات زير براي كنترل و مديريت تاسيسات بتني فاضالب كه تحت تاثير تهاجم شـيميايي (بـا تاكيـد بـر تهـاجم اسـيد       
  هاي مناسب را انتخاب نمود.  توان روش شود كه با توجه به شرايط هر سازه، مي ولفوريك بيولوژيكي) قرار دارند، پيشنهاد ميس

  اي دوره بازديدهاي - 4-2

 بـر  هـا  آنتـاثير   ميـزان  نيز و شيميايي هاي تهاجم انواع از يك هر وجود بررسي منظور به دتوان مي اي دوره بازديدهاي
 ميـزان  بـه  بـردن  پـي  در دتوان مي مناسب زماني فواصل با اي دوره بازديدهاي به اقدام. گيرد صورت بتني، اتتاسيس روي

 مـدت  طـوالني  مديريت براي...  و فيلم عكس، صورت به شواهد ثبت. باشد مفيد بسيار سازه، يك در شده ايجاد تغييرات
 فواصـل  در آن پارامترهاي تعيين و بتن مقاومت اتتغيير تعيين براي بتن از گيري مغزه موارد، بعضي در. است مهم بسيار
  رسد.  مي نظر به الزم مناسب زماني

  اطالعات آناليز و دقيق ابزار از ستفادها - 4-3

 سـازه  بـه  اي سازه از شده استفاده دقيق ابزار. است موثر مدت طوالني در سازه تغييرات ارزيابي براي دقيق ابزار نصب
  باشد: زير موارد شامل دتوان مي و است متفاوت ديگر

  ژئودزي و ترازيابي لوازم  -الف
  سنج ترك  -ب
  شاقول  -ج
  معكوس پاندول  -د
  سنج) (كرنش سنج انبساط  - ه
 و نگهـداري  ،آوري جمـع  بـه  موظـف  دقيق ابزار اپراتورهاي فاضالب،آوري  جمع يها سيستم نظير بزرگ يها پروژه در

 و هسـتند  متصل اطالعات اتاق يك به دقيق ابزار تمامي ،تر كوچك يها پروژه در اما. هستندگيري  اندازه اطالعات ويرايش
  شوند.  مي نگهداري وآوري  جمع خودكار طور به تلفن خطوط طريق از اطالعات
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 كه پردازيم، مي آن نرخگيري  اندازه و بيولوژيكي خوردگي پتانسيل يا وجود شناسايي جهت صرفا اقداماتي، به ادامه در
  . نمود استفاده نيز مخرب هاي پديده ساير بروز پتانسيل يا وجود شناسايي جهت ،ها آن از خيبر ازتوان  مي البته

  :باشد مي زير موارد شامل اقدامات اين
  اوليه): (ارزيابي مشكل اين پتانسيل با مناطق شناسايي جهت موجود اطالعات بررسي  -الف

 فاضالب هاي قشهن  
 تاسيسات ساخت هنگام در پيمانكار توسط شده ثبت اطالعات  
 تاسيسات موقعيت  
 يهـا  سيسـتم  در شـديد  خوردگي مستعد بسيار گنديده و متعفن (مناطق بو انتشار از شكايت ابراز و نارضايتي 

  )باشند مي فاضالب
 باشند مي بااليي وضوح داراي كه تصاوير از دسته آن (خصوصا ويديويي شده ثبت تصاوير(  
 مـورد  هيـدروژن  سـولفيد  تشـكيل  مسـتعد  منطقه عنوان به دتوان يم كه باال آشفتگي و تالطم شدت با مناطق 

   گيرد. قرار بازرسي
  مشكل: اين پتانسيل با مناطق در مقدماتي بازرسي  -ب

 بصري يها بازرسي  
 جو در موجود هيدروژن سولفيد  
 فاضالب در موجود سولفيد  
 pH فاضالب سطح باالي ديوارهاي و كانال لوله، تاج در  

توان به وجود يا عدم وجود خوردگي بيولوژيكي، وسعت خـوردگي بيولـوژيكي و شـدت آن     دماتي، ميبا انجام بازرسي مق
  هاي آتي، اقدامات اصالحي و تدوين برنامه منظم بازرسي نيز وجود دارد.   اوليه، نياز به بازرسي  پي برد. پس از انجام بازرسي

  نمود: توجه زير نكات به بصري بازرسي هنگام در است الزمچنين  هم
 نردبان هاي پله نظير فلزي اجزاي شرايط  
 بتن درها  سنگدانه شدن) نما (شن زدگي بيرون وجود  
 آرماتورها شدن نمايان  
 الكتريكي تجهيزات و مسي يها لوله روي بر مس) (سولفيد سياه پوشش گسترش  
 آن هاي ديواره يا لوله تاج از بتن جداشدگي و خرابي بر مبني شواهدي  
 سيستم در موجود تجهيزات شرايط  

  شده: شناسايي ديده آسيب مناطق در خوردگيگيري  اندازه  -ج
 نفوذ عمق تخمين  
 بتن از گيري مغزه  
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 صوتي امواج با يها دستگاه از استفاده با بازرسي  
 ويديويي تصاوير طريق از بازرسي  

  آن فعلي وضع اصالح يا و آتي پايش جهت اولويت داراي مناطق و خوردگي نرخ تخمين  -د
مانـده   بـاقي  عمر  خوردگي، نرخ تخمين مشكل، شدت ميزان بهيابي  دست منظور به خوردگي نسبي ميزانگيري  دازهان

ـ  مـي  خوردگي نرخ تعيين هاي مدل تهيه جهت اطالعاتي بانك توسعه و سيستم از  عمـق گيـري   . انـدازه باشـد  مفيـد  دتوان
 از آن، در خـوردگي  نـرخ  تغييرات و سيستم يك در ها پيچيدگي سبب به و بوده مشكل اغلب  آن، نرخ تخمين و خوردگي

 كافي هاي داده و گرفته قرار بازبيني مورد آمدهبه دست  هاي داده بايد مشكل اين رفع جهت. نيست برخوردار بااليي دقت
  . شود تهيه قبول قابل ارزيابي انجام منظور به

  :باشد مي زير شرح به معقول ارزيابي جهت استفاده مورد ساده يها روش
 نظيـر  تيـز  نـوك  اي وسـيله  از استفاده با آن در كه بوده روش ترين دقت كم اما راه، ترين ساده دستي: يها روش -1-د
 را نشـده  خـورده  بـتن  سـطح توان  مي شنوايي و المسه هاي حس كمك با و برداشته را شده خورده نرم سطح گوشتي پيچ

  آيد.  دست ميبه  نفوذ عمق مستقيما روش اين در. نمود شناسايي
 نگرفته) قرار استفاده (مورد جديد كانال يا لوله قطر با آن مقايسه و كانال يا لوله داخلي قطر تعيين نيز ديگر راه -2-د
  . نيست برخوردار كافي دقت از وشود  مين توصيه چندان نيز راه اين .باشد مي

ـ  بتوانـد  انسـان  يك (كه بزرگ اندازه با ياه كانال ياها  لوله برايتر  بيش بخش اين در شده ياد روش دو هر  راحتـي ه ب
  باشد.  مي كاربرد قابل كند) حركت آن داخل
 مشـخص  لولـه  اصـلي  ضـخامت  كه است مفيد هنگامي وباشد  مي باالتري دقت با وتر  مناسب بتن از گيري مغزه -3-د
 جهت روش، اينچنين  . همنمود استفاده همقايس جهت نيز نگرفته قرار خوردگي تحت كه لوله نقاط ساير ازتوان  . ميباشد

مانـده   بـاقي  پوشش ميزان ازدانيم  مي كهطور  . همانشود استفاده دتوان مي آرماتور روي برمانده  باقي پوشش ميزان تعيين
 . نمود استفاده فاضالب سازه يا لوله مفيد عمر تخمين جهتتوان  مي آرماتور روي بر

 يهـا  روش و بتن نفوذپذيري كاهش در اجرايي يها روش دهنده، پوشش يها روش كارگيري به -4-4
  رساني آسيب و تخريب شرايط پيشگيري يها روش و محيطي عوامل شدت كاهش يا عدم

 خـوردگي  اهميـت  بـه  توجـه  بـا  ادامه، در و عامل اين تشريح به ابتدا در آن، دوام در بتن نفوذپديريتاثير  به توجه با
 مخـرب  بسـيار  پديـده  ايـن  از پيشـگيري  يها روش به مخرب، هاي پديده ساير به نسبت فاضالب اتتاسيس در بيولوژيكي

  . است شده اشاره مخرب، هاي پديده ساير كاهش يا حذف الزامات به تفكيك به 5 فصل در است ذكر به الزم. پردازيم مي
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  آن كاهش جهت اجرايي يها روش و بتن آب جذب و نفوذپذيري بر موثر عوامل - 4-4-1
 كـه  اسـت  آن از حاكي نيز زيادي موارد اما هستند، نفوذپذير مشخصي حد تا وكنند  مي جذب آب قدريها  بتن كليه

 ،شـود  مـي  وارد آن از آب كـه  وجهـي  روي بـر  رطـوبتي،  تراوش گونه هيچ كه ساخت، نفوذناپذير قدري به را بتنتوان  مي
  . نگردد مشاهده
 در بـتن  باالي دوام از اطمينان كسب براي. است ذپذيرينفو بتني، اتتاسيس دوام بررسي درموثر  پارامترهاي از يكي

 باشـد،  داشته كمي نفوذپذيري بتن، اگر كه زيرا دارد، اهميت بسيار  كم، نفوذپذيري با بتني ساخت شيميايي، خرابي برابر
 ديـدگاه  ازچنـين   افتد. هم مي تعويق به ملاعو اين علت به بتن تخريب و كرده نفوذ بتن داخل به كندي به مخرب عوامل
 و پيوسـته  هيدراتاسـيون  بـه  امـر  ايـن  كه دارد رطوبت حفظ به تمايل كم) نفوذپذيري خاصيت (با نفوذناپذير بتن ديگري

 تحـت  نفوذناپـذير  بـتن  ضـمن  دريابد.  مي يتر بيش انسجام زمان مرور بهسخت شده  بتن وكند  مي كمك بتن درازمدت
 خاصـيت  بـا  مسـتقيم بـه صـورت    بتن نفوذپذيريچنين  همگيرد.  يمن قرار شدن خشك و شدن مرطوب هاي سيكلتاثير 
 بـتن  دوام در تـوجهي  قابـل  اثـر  وباشـد   مي بتن در موجود فرج و خلل دهنده نشان آب جذب. دارد رابطه بتن آب جذب
  . است شده اشاره نفوذپذيري در موثر عوامل برخي به ادامه در. دارد

  آن مقدار و سيمان يها ويژگي -4-4-1-1
 بـه  آب نسـبت  يـك  درباشـد.   مـي  بـتن  نفوذپذيري بر اثرگذار و مهم عوامل از نيز سيمان شيميايي و فيزيكي خواص

 خواهـد تـر   بـيش  نيز بتن نفوذپذيري ميزان باشد)تر  كم سيمان (ريزي باشد تر درشت سيمان ذرات چه هر معين سيمان
 سيمان ژل تشكيل در مهمي عامل نيز سيمان شيميايي مختلف تركيبات ميزان و شيميايي مشخصات ديگر طرف از. شد
  . است بتن نفوذپذيري تغييرات و

 و يابـد  افـزايش  سـيمان  خمير غلظت تاشود  مي باعث ،پايين سيمان به آب نسبت با همراه بتن در سيمان زياد مقدار
 ريـز  بسيار جودمو منافذ هيدراتاسيون از پس سيمان، ذرات بودن نزديك. به علت باشد اختيار در آب براي يتر كم فضاي

 تـراكم  باعـث  سيمان مناسب مقدارچنين  . همشد خواهند ريزتر بسيار منافذ اين هيدراتاسيون ادامه اثر در و بود خواهند
 در حد از بيششدگي  جمع باعث كه باشد زياد آنقدر نبايد سيمان مقدار كه داشت توجه بايد البتهگردد.  مي مخلوط بهتر

 ،مخلـوط  در ،هـم  سـيمان  مقدار حداكثر لذا ،شود زياد ضخامت با درمقاطع زياد حرارتي تنش يا و كم ضخامت با مقاطع
  . شود محدود بايد

  سيمان به آب نسبت - 4-4-1-2
 چه اگر. است سيمان به آب نسبت كاهش بتن، آب جذب و نفوذپذيري موثر دركاهش ابتدايي و اوليه اقدامات از يكي
  . نيست كافي تنهايي به ولي است ضروريتر  مك نفوذپذيري به رسيدن جهت كم سيمان به آب نسبت
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 مـواد  از اسـتفاده  نيسـتند،  برخوردار مناسبي ييآكار از پايين سيمان به آب نسبت با شده ساخته يها بتن كه آنجا از
 سـيمان  بـه  آب نسبت با بتني مثال،. به طور است ناپذير اجتناب امريها  بتن اين در ييآكارتامين  جهت مناسب افزودني

 بـاال  سـيمان  بـه  آب نسـبت  با بتني ازتر  ضعيف بسيار خورنده عوامل نفوذ درمقابل ناكافي تراكم با اما )4/0 (حدود ينپاي
  كند.  مي عمل كافي تراكم با اما )5/0 (حدود

  سنگدانه اندازه حداكثر و نوع و شكل -4-4-1-3
 انـدازه  افـزايش  بـا . اسـت مـوثر   الكـام  ،بـتن  نفوذپذيري در آن نوع و شكل ،اندازه حداكثر مانند سنگدانه يها ويژگي
ـ  ويابـد   مـي  گسـترش  اسـت  ضـعيفي  ناحيه كه سنگدانه و سيمان خمير مشترك وجه در انتقالي فاز ،سنگدانه  هنگـام  هب

ـ هـا بـه سـرعت     سـنگدانه  اطراف در نواحي اين هاي ترك ،سيمان خميرشدگي  جمع  بـه  لـذا  و خورنـد  مـي  پيونـد  هـم  هب
 فاضـالب،  اتتاسيسـ  بـتن  در سـنگدانه  انـدازه  حداكثرشود  مي توصيه كلي حالت در لذاگردد.  مي افزوده بتن نفوذپذيري

  . يابد كاهش
 نفوذپـذيري  افـزايش  باعـث  پـولكي  يهـا  سـنگدانه  از اسـتفاده . دارد اثـر  بتن نفوذپذيري روي بر نيزها  سنگدانه شكل

 و سـيمان  خميـر  بـين  پيوسـتگي  و شده يجادا سنگدانه نوع اين سطوح زير در افتادگي آب نيز و هوا حباب زيرا ،گردد مي
  . گردد مي بتن نفوذپذيري شدنتر  بيش باعث نواحي همين وجود و شده ضعيف بسيار سنگدانه

كوارتز) در مقايسه با بعضـي ديگـر از    ها (مثال ها نيز بر ميزان نفوذپذيري كامال موثر است. بعضي از سنگدانه نوع سنگدانه
شدگي و يا تغييرات دما و رطوبت  كنند و در اثر جمع تري با خمير سيمان ايجاد مي پيوستگي كمها (مثال دولوميت)  سنگدانه
  .  گردد سرعت گسترش يافته و باعث افزايش نفوذپذيري ميه ها در نواحي پيوستگي خمير و سنگدانه ب ريز ترك ،در بتن
 ازتـر   كـم  يا و اندازه از بيش ماسه مقدار اگر المث. به طور است نفوذپذيري بر گذارتاثير عوامل از هم مصالحبندي  دانه

 كه صورتي در و است بتنتر  بيش و بهتر تراكم به نياز معناي به لزوما اين وگردد  مي بتن كارايي افت باعث ،باشد الزم حد
 ازتـر   كم هماس مقدارچنين  . همداشت انتظار بايد را يتر بيش نفوذپذيري ،باشد معمولبه صورت  هم حالت اين در تراكم
  گردد.  مي نفوذپذيري افزايش و ذرات جداشدگي باعث ،بهينه مقدار

  )آوري عمل (ميزان هيدراتاسيون ي هدرج -4-4-1-4
 شـده  تشـكيل  ژل خـالص  حجـم  زيـرا  ،يابد مي كاهش هيدراتاسيون درجه افزايش با سيمان خمير نفوذپذيري ميزان

 از بسـياري  يافتـه  تشـكيل  ژل لـذا  ،باشد مي نشده يدراتهه سيمان خمير حجم برابر 2 حدود ژل) در موجود منافذ (شامل
 بـا  سـيماني  خميـر  مـورد  در كـه  است داده نشان تحقيقاتكند.  مي پر است فراگرفته را ها آن آب كه را منافذي و فضاها
 ،يابـد  افـزايش  روز 7 به روز 1 ازآوري  عمل مدت كه صورتي در )5/0 سيمان به آب (نسبت متوسط سيمان به آب نسبت
  . يابد مي كاهش برابر 300 حدود سيمان خمير نفوذپذيري ضريب
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  فيلر و پوزوالني مواد از استفاده -4-4-1-5
 بـا  واكـنش  طريق از ندتوان ها مي پوزوالن كه چرا باشد، مفيد خصوص اين درتواند  مي نيز فيلر وها  پوزوالن از استفاده
ـ  مي نيز فيلر و هندبكا انتقال ناحيه نفوذپذيري از ژل، تشكيل و كلسيم هيدروكسيد  وبنـدي   دانـه  بهبـود  بـه  منجـر  دتوان

  . گردد مخلوط در موجود فرج و خلل كاهش

  انتقال ناحيه -4-4-1-6
 نيـز  خصـوص  ايـن  در اسـت  ضـروري  دارد، اي مالحظـه  قابلتاثير  بتن نفوذپذيري در انتقال ناحيه كه اين به توجه با

 دربـاره  شـده  ارائـه  هـاي  نظريـه  اساس بر حال هر به. است مك نسبتا زمينه اين در اطالعات هنوز البته. شود ذكر مواردي
 امـر  همـين  و شـده  تشـكيل  درشـت  يها سنگدانه اطراف آب، از نازكي اليه ابتدا ناحيه، اين ساختاري مشخصات مفاهيم
تـر   كم اوليه سنين در انتقال ناحيه مقاومت علت همين به. گردد ايجاد تري متخلخل ساختار ناحيه، اين درشود  مي سبب

 وجـود . گـردد  برطـرف  انتقـال  ناحيـه  در ژل تشـكيل  و سن رفتن باال از پستواند  مي امر اين وليباشد  مي مالت توده از
 بـتن  تراكم درجه سيمان، به آب نسبت سيمان، مقدار سنگدانه،بندي  دانه و اندازه از ناشي كه ناحيه اين در ريز يها ترك
. دهـد  قرارتاثير  تحت را انتقال ناحيه مقاومتتواند  مي است، موارد ساير وط محي نسبي رطوبت وآوري  عمل شرايط تازه،
 ريـز  ايجـاد  سـبب  عامـل  همـين  وشود  مي آب اليه شدن تر ضخيم باعث درشت سنگدانه از استفاده يكسان شرايط تحت
  . شد خواهد بارگذاري از قبل انتقال ناحيه در ييها ترك

  بيولوژيكي لفوريكسو اسيد تشكيل از ناشي خوردگي كنترل -4-5

 عامل ترين مهم عنوان بهتوان  مي بيولوژيكي، خوردگي از يادشده، اتتاسيس در بتن تخريب غالب مكانيسم به توجه با
  . نمود ياد اتتاسيس اين در خرابي

 (خـوردگي  بيولـوژيكي  سـولفوريك  اسـيد  تشـكيل  از ناشـي  بـتن  خـوردگي  كنتـرل  براي اساسي راه سه كليبه طور 
  . گرفت نظر درتوان  مي فاضالبي شرايط در ،بيولوژيكي)
 شيميايي يها افزودني 

 بتن اختالط طرح اصالح 

 دهنده پوشش يها روش 

 ميـزان  بـه  را هيدروژن سولفيد توليد ،توان مي كه نمود توجه بايد گيرند، قرار بررسي مورد راهكارها اين كه آن از قبل
  .است شده اشاره) 1-4( جدول در راهكارها از برخي به ور،منظ اين به. داد كاهش طراحي مرحله در توجهي قابل
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 طراحي مرحله در خوردگي و هيدروژن سولفيد توليد نمودن حداقل منظور به مختلف يها روش خالصه - 1- 4 جدول

  نمود جلوگيري حدي تا H2S توليد ازتوان  مي كه هنگامي
 يان شرايط هوازي را به وجود آورده و از انباشت مواد جامد جلوگيري شود. شود سرعت كافي جرها باعث مي اندازه صحيح ابعاد و شيب-

 وجود نيايد.  هوازي به ها، بازشوها و ... محدود شود تا شرايط بي استفاده از سيفون - 

 پايين و ميزان گريس كنترل شود.  pHباال، دماي باال،  BODواحدهاي صنعتي از نظر سولفيد،   پساب بده - 

   هاي نگهداري خودداري شود. بيش از اندازه ماندگاري جريان در ديوارهاي تر و تانكاز زمان  - 
  است ناپذير اجتناب H2S توليد كه زماني خوردگي كردن حداقل براي كه هايي روش

 استفاده شود.PEوPVCاز مواد مقاوم در برابر خوردگي نظير-

 . ضخامت پوشش بتني روي سطح آرماتور افزايش يابد - 

 از پوشش محافظ بر روي بتن استفاده شود.  - 

   هاي شيميايي در نظر گرفته شود. اكسيژن و يا افزودني - هاي تزريق هوا  هاي مناسب ايستگاه در مكان - 

  شيميايي يها افزودني -4-5-1
2Hحضور به مربوط عمدتا خوردگي مشكل كه آنجايي از S ،توليـد  از جلـوگيري  رو، شپـي  هـاي  گزينـه  از يكـي  است 

 كنتـرل  بـراي  عمـده  راه دو. اسـت  بيوژنيـك  وشيميايي  يها روش از استفاده با سولفيدها برداشت يا و هيدروژن سولفيد
  دارد: وجود فاضالب جريان در شيميايي يها افزودني از استفاده با سولفيد

 اكسيژن و هوا كردن وارد يا و تزريق با اكسيژن تعادل بهبود 

 كنترل و نشيني ته سولفات، كاهش از جلوگيري ،شيميايي كردن (اكسيدشيميايي  يها نيافزود pH( 

 از جلـوگيري  بـراي  كـه شـيميايي   يهـا  افزودني از بسياري نسبي هزينه و استفاده ميزان معايب، مزايا،) 2-4( جدول
 كنتـرل  بـراي  سنگين فلزات از استفاده نحوه جزئيات از برخي. است كرده ارائه راروند  به كار مي هيدروژن سولفيد توليد

  . است گرفته قرار بحث مورد ادامه در هيدروژن سولفيد
 از بنـابراين كنـد.   مـي  فلـزي  سـولفيد  رسوب توليد و داده نشان واكنش محلول سولفيد با فلزات از بسياري يها نمك

2Hمتصاعدشدن S فلـزي  سـولفيد  محلـول،  سـولفيدهاي  مـوثر  برداشت برايند. ك مي جلوگيري فاضالب باالي فضاي در 
  . باشد نامحلول بسيار بايستي شده، تشكيل

بـه   و بـوده  حـل  قابل سولفيدآهن ازتر  كم روي سولفيدهايروند.  به كار مي سولفيد كنترل براي روي و آهن يها نمك
 افـزودن  تـاثير  روي بـر  فراوانـي  مطالعـات  .نـد ده مـي  mg/l 1/0 از تر كم به را سولفيدها غلظت كاهش اجازه تئوريطور 

 هـر  برداشـت  براي روي قسمت 15 تا 10 كه است آن از حاكي عاتمطال اين نتيجه است. گرفته صورت روي هاي محلول
  . است نياز مورد سولفيد قسمت
 و بـاال  هـاي  يمتق هرچند. شوند بردهبه كار  سولفيدها كنترل براي ندتوان مي مس و سرب مانند ديگر فلزاتچنين  هم
. نگيـرد  قرار توجه مورد ها آن از استفاده كه است شده باعث دست، پايين بيولوژيك تصفيه فرآيند در ها آن مخرب اتتاثير

  . باشد مفيد دتوان مي سولفيدها كنترل در نيز اسيدنيتريك و فريك سولفات تركيب يك از استفاده
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 سولفيد كنترل يها روش خالصه -2- 4 جدول

 هزينه  كاربرد يزانم  روش
  معايب  مزايا  نسبي

  ها اكسيدكننده

  كم  بسيار كم  تزريق هوا
(اكسيژن DOكم، افزايشهزينه

محلول) فاضالب براي جلوگيري از 
  توليد سولفيدهيدروژن

هاي خاص عملي است، داراي  تنها براي قسمت
  باشد. مي پتانسيل نفوذ هوا

  تزريق مستقيم اكسيژن
در آمريكا كم،

تراليا و در اس
  بريتانيا زياد

 DOاست،   حل  برابر هوا قابل 5  كم
  ممكن است انتقال خوب اكسيژن مشكل باشد.   دهد.  (اكسيژن محلول) را افزايش مي

هاي موثر براي كنترل خوردگي در لوله  متوسط  بسيار زياد  پراكسيدهيدروژن
  فاضالب، نصب آسان

ند توا در صورتي كه ميزان مصرف آن زياد باشد مي
  هاي بسيار بااليي داشته باشد.  هزينه

متوسط تا  زياد  كلرين
  مالحظات سالمتي  هاي فاضالب قابل كاربرد در لوله  زياد

  قيمت آن باال و استفاده از آن مشكل است.  قوي و موثراكسيدكننده باال  كم  پرمنگنات پتاسيم
  گرها رسوب

كم تا  زياد  هاي آهن نمك
ممكن است كاهش سولفيد به مقادير پايين مشكل   يستم فاضالبقابل كاربرد در س  متوسط

  باشد. 

متوسط تا  كم خيلي  هاي روي نمك
  هاي آهن غيراقتصادي در مقايسه با نمك  هاي آهن تر نسبت به نمك حالليت كم  زياد

  pHكنترل 

ر مواجهه با خانه مالحظات خاص د بايستي در تصفيه  اقتصادي، كاربرد متناوب  كم  متوسط  هيدروكسيدسديم
  باال مدنظر قرار گيرد.  pHپساب با 

متوسط تا  كم  خيلي  نيترات سديم
  زياد

از كاهش سولفات به سولفيد جلوگيري 
  استفاده است.  تنها براي كاهش سولفيد قابل  كند.  مي

  بتن اختالط طرح اصالح - 4-5-2
 توانـايي  افـزايش  فاضالب، اتتاسيس دهي سرويس عمر افزايش براي روش موثرترين نگهداري، و اقتصادي نظر نقطه از
 منجر كه هايي پديده تمامي در دتوان مي بتن اختالط طرح اصالح البتهباشد.  مي بيولوژيكي خوردگي با مقابله در اوليه بتن
 بتن، اختالط طرح پارامترهاي زمنيه در نكاتي ارائه به قسمت، اين در. شود واقع موثر ،گردند مي بتن تخريب و تضعيف به
  . پردازيم مي هستند، موثر بيولوژيكي خوردگي نرخ روي بر هك

 معـدني،  يهـا  افزودنـي  نسـبت  و سـنگدانه  خصوصـيات  سـيمان،  نوعتاثير  سيمان، به آب نسبت شامل پارامترها اين
 سـيمان  تركيبـات  و سيمان به آب نسبت ها آن ميان درباشد.  شيميايي مي يها افزودني از استفاده و سنگدانه خصوصيات

  باشند.  مي سولفات برابر در سيمان خمير مقاومت در كليدي فاكتور دو
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  سيمان به آب نسبت -4-5-2-1
 در. برداشـت  گـام  بيولـوژيكي  خـوردگي  مقابـل  در بتن دوام افزايش جهت درتوان  مي سيمان به آب نسبت كاهش با
  . است شده ارائه الزم توضيحات قبلي بخش

  سيمان نوعتاثير  -4-5-2-2
 زيـرا  ند،پذير آسيب بسيار شيميايي) حتي (و بيولوژيكي سولفوريك اسيد حمله برابر در ندپرتل يها سيمان كليبه طور

. انـد  آمدهبه وجود  سيمان هيدراتاسيون اثر در كه دارد وجود كلسيم هيدروكسيد زيادي مقادير سيمان، نوع اين خمير در
 سـخت  خميـر  ساختار تضعيف باعث ،ها آن كردن حل با و كرده حمله كلسيم هيدروكسيد بلورهاي به عموما اسيدها اين
 مهـاجم  مـواد  اثـر  در خرابـي  كـار  و سـاز  وهـا   واكـنش  بـه  شيميايي يها خرابي مكانيسم بحث درشوند.  مي سيمان شده

  . شد پرداخته سيمان ساختار به شيميايي
پـذيري ناشـي از    آسـيب تر باشـد، ميـزان    توان نتيجه گرفت كه هر چه مقدار سيمان در بتن كم بنابر آنچه گفته شد، مي

  يابد.   هاي فاضالب كاهش مي هاي مخرب نيز صادق است) در شبكه تهاجم اسيد سولفوريك بيولوژيكي (در مورد ساير پديده
 ميـزان  بـتن،  توليـد  هنگـام  معمـوال  امـا  نباشد،تر  كم حدي از مصرفي سيمان ميزان بايد مناسب، بتني ساخت جهت

 سيمان مقدار افزايششود.  تر مي بيش توليد) كيفيت كنترل يها هزينه كاهشظور به من( مختلف داليل به سيمان مصرف
 سـيمان  مقدار افزايش. دارد دنبال به زيادي معايب طرفي از اما  است،تر  بيش فشاري مقاومت مانند مزايايي داراي اگرچه
نمايـد.   پذير مـي  آسيب بسيار مهاجم ادمو حمله برابر در را بتن و داده افزايش راشدگي  جمع اثر درخوردگي  ترك احتمال

 بايـد  فاضالب،آوري  جمع يها سيستم بتني اتتاسيس ساخت در استفاده مورد بتني يها مخلوط طرح در منظور همين به
 و دقيـق  بررسـي  و مختلـف  يها آزمايش انجام از پس سيمان مقدار كردن بهينه. بود سيمان مقدار نمودن بهينه دنباله ب

  آيد.  به دست مي يآزمايشگاه جامع
 اسـت  ممكـن  پرتلنـد  سـيمان  از مقـداري  با ها آن نمودن جايگزين و مصنوعي و طبيعي يها پوزوالن انواع از استفاده
 سـيمان  در موجـود  كلسـيم  هيدروكسـيد  بـا ها  پوزوالن كه چرا. دهد كاهش زيادي حد تا را سيمان از استفاده مشكالت
 بتن نفوذپذيري مواد اين ديگر طرف ازنند. ك مي توليدتر  كم انحالل قابليت با و رپايدارت تركيبات ودهند  مي نشان واكنش

 در نيـز  مهـاجم  مـواد  نـوع  كـه  داشت توجه بايد نكته اين به البتهدهند.  مي كاهش را بتن محيط به اسيد نفوذ احتمال و
. به طـور  دارد زيادي اهميت صنعتي يها فاضالب دربه خصوص  امر اين. استموثر  بسيار پوزوالني سيماني مواد عملكرد

 مزيـت  پوزوالني سيمان دارد، وجود لبنياتي يها كارخانه يها فاضالب و ها پساب در كه الكتيك اسيد حمله برابر در مثال
 دارد، وجـود  غـذايي  صـنايع  فاضـالب  در كـه  استيك اسيد حمله برابر در يا و ندارد پرتلند يها سيمان به نسبت چنداني
  . دارند يكساني عملكرد پرتلند و وزوالنيپ يها سيمان
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  ها سنگدانه خصوصيات -4-5-2-3
 و دوام در بلكـه  بـتن  استحكام در تنها نه بنابراين ،دهند مي اختصاص خود به را بتن حجم درصد 75 حدود مواد اين
باشد  مي تر رفهص به مقرون نيز اقتصادي نظر ازها  سنگدانه مصرف ميزان افزايش. دارند نقش نيز آنشيميايي  يها مقاومت

 (سيمان) چسباننده ماده كه گيرد صورت اي اندازه تا بايد افزايش اين اما هستند، طبيعي مواد ،سيمان خالف بر ها آن زيرا
  . باشد داشته وجود كافي ميزانه ب ،ها آن نمودن احاطه و يكديگر كنار درها  سنگدانه كليه داشتن نگه براي الزم

 تهيـه  دسـتگاه  با نمودن خرد توسط و مصنوعيبه طور  يا و طبيعي فرسايش يا خردشدن طريق از معموالها  سنگدانه
 تخلخـل،  سـختي،   ،شيميايي وفيزيكي  پايداري  ،شيميايي تركيبات همچونها  سنگدانه عمومي خواص بنابراينشوند.  مي

 نحـوه  بـه  وابسـته  سطحي بافت و ذرات اندازه ذرات، شكل مثل خصوصياتي اماباشد.  مي اصلي منبع ازمتاثر  غيره و رنگ
 در مهـاجم  مواد برابر در مقاومتچنين  هم و سولفات و كلر مقدار قليايي، سيليسي واكنش مانند موارديباشند.  مي توليد

 بـه  كامـل بـه طـور    3 و2 فصـول  در كه دارد اهميت فاضالب بتني اتتاسيس ساخت در مناسب يها سنگدانه نوع انتخاب
   .است شده اشاره ها آن

 خمير انتقالي ناحيه بر اثرگذاري دليل به ذرات شكل است، ها آن ذرات شكلها  سنگدانه عملكرد بر اثرگذار عامل ديگر
  . باشدموثر  بتن دوام بر ديگر، بياني به و بتن تخلخل و نفوذپذيري ميزان بر دتوان مي سنگدانه و سيمان
 بـاال  بـراي  معمـوال . است ها آنبندي  دانه يا و ذرات اندازه توزيع ها سنگدانه درانتخاب پارامترها ينتر مهم از ديگر يكي

 توصـيه  تـر،  درشـت  ذرات بـين  شـدن  پـر  بـراي  وها  سنگدانه از يتر بيش حجم مصرف امكانچنين  هم و استحكام بردن
توانـد   مـي  نه،سنگداشيميايي  پايداري صورت در عمل اين. شود استفاده مختلف ذرات اندازه با يها سنگدانه از تاشود  مي
  . باشد داشته بزرگي بسيار اثر نيز بتنشيميايي  مقاومت بردن باال در

  شوند: شناخته خوبيه ب زير موارد تا است الزم ابتدا در مناسببندي  دانه تعيين براي
مقـدار  تر باشد (يا بـه عبـارت ديگـر     طور كه قبال ذكر شد، هر چه مقدار سنگدانه بيش ها: همان سطح مخصوص دانه  - الف

تر است. اما از طرف ديگر در مخلوط بتن دوغاب  تر شود)، از نظر اقتصادي مقرون به صرفه سيمان مصرفي در بتن كم
تر شود، ميزان سيمان  ها كم ها را بپوشاند. پس اگر سطح دانه اي موجود باشد كه بتواند سطح دانه سيمان بايد به اندازه

ه حجـم) بـه منظـور كـم     ببود. اما كم كردن سطح مخصوص (نسبت سطح  تر خواهد مورد نياز و آب مصرفي نيز كم
  باشد.  تر مي ها و استفاده از ذرات درشت كردن مصرف آب و سيمان، مستلزم تغيير شكل دانه

 ايجـاد  صـورت  در اما است، تر صرفه به مقرون بتن در مصرفي سنگدانه حجم افزايش چه اگر :ها دانه نسبي حجم  -ب
 بـا  تركيبـي  عمـال  ذرات) بـين  كـردن  پر براي الزم سيمان ميزان ينتر كم(و ممكن ذرات حجم حداكثر با بتني

 باشد،ها  دانه كردن تر براي الزم مقدار حداقل از بيش سيمان كه درصورتي بنابراين. است شده توليد كم كارآيي
  . شد خواهد بتن ييكارآ افزايش موجب
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 اما است، الزم ريزتر ذرات وجود درشت ذرات بين خالي فضاي كردن پر براي چه اگر :ها دانه در جدايي به تمايل  -ج
 صـورت  چسـباننده)  (مـاده  سـيمان  توسـط  كـه  اسـت  مشـكل  كـاري  خالي فضاهاي اين در ذرات اين نگهداري

  پذيرد.  مي
 ايـن . تاس ميكرون 300 از ريزتر مصالح وجود بتن عملكرد بر اثرگذار و مهم عامل ديگر :ها دانهريز درصد ميزان  -د

  . باشند مصرفي هاي پركننده ديگر و سيمان ،ها سنگدانه شامل ندتوان مي مصالح
 ،هـا  سـنگدانه  شـيميايي  مقاومت  سطحي، بافت از عبارتند گيرند قرار مدنظر بايد كهها  سنگدانه مهم خصوصيات ديگر
 يها ناخالصي و حرارتي انبساط ضريب حجمي، انبساط آب، جذب و تخلخل  دانسيته، ويژه، توده سختي، سايشي، مقاومت
  . سنگدانه

 بايد اند  شده كيفيت كنترل و آزمايش انتخاب، مناسبيبه طور  كه سالم و دوام با يها سنگدانه از استفاده كليبه طور 
  . گيرد قرار ها آن در مصرف مورد بتن توليد كار دستور در مهم اصل يكبه عنوان 
 با كليبه طور  وباشند  مي دوام به مربوط مطالعات در توجه مورد موارد ازا ه دانه سايشي مقاومت يا 1مخصوص سختي

  . توليدكرد باالتر دوام نتيجه در وتر  بيش سايشي مقاومت با بتنيتوان  مي تر سخت يها دانه از استفاده
 يهـا  اشـد. سـنگدانه  ب مـي  اسيدي حمالت برابر درها  سنگدانه مقاومت ،ها سنگدانه از استفاده براي ديگر مهم نكات از

 و آهـك  سـنگ  ماننـد  كربنـاتي  يهـا  سنگدانه اما هستند، مقاوم اسيدها حمله برابر در كوارتزيت گرانيت، مانند سيليسي
  دهند.  مي نشان واكنش اسيدها با موارد بسياري در دولوميت
 فاضالب از ناشي تهاجم هك شرايطي در كه است شده داده نشان كاربردي تحقيقات بعضي انجام از حاصله نتايج البته
 در زيـرا . دهـد  افزايش را تهاجم برابر در پايداري است ممكن كربناتي يها سنگدانه از استفاده حتي نباشد، شديد چندان

 بـه هـا   دانـه  جداشدگي صورت اين در وكنند  مي حمله بتن سطح تمام به يكنواختبه طور  فاضالب اسيدهاي شرايط اين
  افتد.  مين تفاقا سيمان خمير انحالل علت
 برابر در بتن مقاومت باشد،تر  بيش بتن در سيمان به سنگدانه نسبت چه هر كهدهد  مي نشان تحقيقات ديگر، سوي از
 كـه  سـيمان  خميـر  بـراي  يتـر  كـم  حجـم  سنگدانه مقدار افزايش با بتن از ثابتي حجم در كه چرا ،يابد مي افزايش اسيد
  . ماند مي باقي است، بتن جزء ترينپذير آسيب

                                                      
 

1  - Specific Hardness 
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  دهنده پوشش يها روش -4-5-3

  ها پوشش -4-5-3-1
 اسـيد  بـا  هيدراتـه  سـيمان  واكـنش  طريـق  از (كـه  فاضالب اتتاسيس در بتن سطح تخريب غالب مكانيزم به توجه با
 معـرض  از بـتن  سـطح  كـه  اسـت  الزم ات،تاسيس اين در بتن دوام افزايش جهت گاهي )گيرد مي صورتبيولوژيكي ميكرو

 معـرض  در كه جديد و قديمي يها سازه براي بتن از محافظت جهتها  روش ترين مرسوم از يكي. گردد محافظت فاضالب
 خورنـده  عوامل نفوذ از بتن سطح به مناسب چسبندگي ضمن كه باشد ها مي پوشش از استفاده دارند، قرار اسيديمحيط 

 نـه  و بـتن  سـطح  بـه  گيچسـبند  بـه  كـه شـود   مي اطالق موادي بهها  پوشش. نمايد جلوگيري سيمان با ها آن واكنش و
 مسـتقيم  ارتبـاط  نفوذپـذيري  با نوعي به مخرب، هاي پديده ساير كه آنجا ازچنين  هم. باشند وابسته مكانيكي شدگي قفل

  باشد.  مي فاضالب اتتاسيس بتن دوام افزايش جهت در موثر گامي حفاظتي يها پوشش از استفاده دارند،
 سـولفوريك)  (اسـيد شـيميايي   نـوع  از فقـط  آن در خوردگي كه است آن فاضالبيمحيط  با ارتباط در نكته ينتر مهم

 و سـوخت  اثـر  در و نمـوده  فعاليت ها ميكروب خوردگي، نوع اين در. باشد دتوان مي نيزبيولوژيكي ميكرو نوع از بلكه نبوده
 توليد )شيميايي نه (وبيولوژيكي ميكرو سولفوريك اسيد فاضالب، درون هوازي سپس و هوازي بي يها محيط در ها آن ساز
 ايـن  در. اسـت شـيميايي   سـولفوريك  اسـيد  از شـديدتر  گرفتـه،  صـورت  يها آزمايش اساس بر آن اثر شدت كهشود  مي

 كه است الزم بنابراين. برد مي باال را اسيد توليد نرخ كهدهند  مي تشكيل بتن سطح بر را هايي كلوني ها، ميكروب مكانيزم،
  . باشند مقاوم ها قارچ وها  باكتري فعاليت و رشد مقابل در اسيدي مقاومت بر عالوه كه شود استفاده ييها پوشش از

 عـالوه  كه است داخلي سطح زبري كاهش ،شود مي جلوگيري ها ارگانيزم فعاليت از آن كمك به كه ييها روش از يكي
 جلـوگيري  باكتريـايي  هـاي  يكلـون  تشـكيل  و داخلـي  جداره بر رسوبات ماندن باقي از فاضالب، جريان سرعت افزايش بر

  شود.  مي حاصل )ها لوله داخلي (روكش ها توپوش يا وها  پوشش اجراي و اعمال با راهكار اين كه نمايد مي
 خـود  امـا . استرها پلي و ها يورتان پلي از: عبارتندباشند  مي دارا را اسيدي مقاومت بهترين كه ييها پوشش كليبه طور 

 تـرين  مرسـوم  از يكـي  بنـابراين شـوند.   مـي  سـاختاري  تخريـب  دچـار  و بـوده  حسـاس  بتن قلياييت به نسبت استرها پلي
   .باشد مي )PU( ها يورتان پلي اسيدي هاي محيط در بتني قطعات يها پوشش

. اسـت  گرفتـه  قـرار  توجـه  مـورد  بسـيار  ميكروبـي  وشـيميايي   يهـا  آزمـايش  طي مختلف يها پوشش عملكرد نحوه
 صورت هيدروكسيد هاي گروه كمك به ها آن پخت عمليات و جزئي دو معموال سطوح، اظتحف در مصرفي هاي يورتان پلي
 ايـن  از (يعنـي  شـوند تامين  اكريليك يا و اپوكسي استر، پلي هاي رزين ازتواند  مي هيدروكسيد هاي گروه اين كهگيرد  مي

  . شود) استفاده دوم جزء يا هاردنربه عنوان  ها رزين
 و بـوده  جزئـي  يك دارند كه باالييشيميايي  فعاليت به توجه با كه دارد وجود نيز يورتان پلي هاي رزين از ديگري نوع

 بـراي  علت، همين به هستند، ناپذير شكل تغيير و شكنندهها  پوشش اغلب. شوند پخت ندتوان مي ،محيط رطوبت كمك به
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 اضـافه  پوشـش  سيسـتم  بـه  اليـاف  ايـن  هك وقتيكنند.  مي اضافه پوشش سيستم به را اي شيشه الياف خواص، اين بهبود
  يابد.  مي بهبود آن مدول و كششي مقاومت نظير پوشش يها ويژگي برخي ،شوند مي

 امـا  دارند بتني سطوح دوام افزايش روي بر اي شده اثبات اثر يورتاني پلي يها پوشش خصوصا وها  پوشش كليه چه اگر
 اسـاس  بـر  چـه  اگـر . دارنـد  تعميـر  بـه  نيـاز  و نموده عمر سال 10 تا 5 حداكثر فاضالبيمحيط  در تركيبات اين عمل در

 هـا  آن عملكـرد  و دوام اما اند نموده عمل مناسب بسيارشيميايي  يها محيط براي نييوريا پلي يها پوشش عملي، تجربيات
 ضروري نكته اين يادآوري اما. ندارند مشخصي عمر طول و نرسيده اثبات به آزمايشگاهيبه طور  هنوز فاضالبيمحيط  در

 درهـا   پوشـش  تـرين  مقـاوم بـه عنـوان    امـروزه  ،شيشـه  پـرت  حـاوي  فوراني يها پوشش همراه بهها  پوشش اين كه است
 . اند شده شناختهشيميايي  يها محيط

  ها توپوش -4-5-3-2
 در كـه  مخـازن  و بتنـي  مجـاري  داخلي سطوح حفاظت براي كهگردد  مي اطالق اي ماده به توپوش تعاريف، اساس بر
 ميكـرون)  500 از بـيش  (معمـوال  بـاالتري  ضـخامت  در معموال مواد اين. رود ميبه كار  است،شيميايي  ماده يك معرض
  شوند.  مي استفاده حفاظتي، يها پوشش به نسبت

 هـاي  توپوش چه اگرروند.  به كار مي بتني و فلزي سطوح براي و بوده موجود پالستيكي و الستيكي انواع در ها توپوش
 به و شده توليدساخته  پيش هاي ورقه شكل به ها توپوش غالبا اما ،گردند مي اعمال اسپري توسط كه دارند وجود نيز مايع
 نفوذپـذيري  داراي و بوده ضخيم بسيار مواد اين كه آنجا ازگردند.  مي متصل سطح به مكانيكي روش به يا و چسب كمك

  باشد.  مي خورنده عوامل نفوذ برابر در مانع ايجاد ،ها آن حفاظت مكانيسم بنابراين ،باشند مي كم
آوري  جمـع  يهـا  سيسـتم  در اسـتفاده  مـورد  بتني اتتاسيس ،شيميايي مواد معرض در بتني سطوح ينتر مهم از يكي
 بـتن،  – توپـوش  مشـترك  فصـل  بـر  وارد يهـا  تنش و اتتاسيس اين در فاضالب جريان ديگر سوي ازباشند.  مي فاضالب
 نداشـته  را الزم ييآكـار  هـا  چسب كمك به بتن، سطح به توپوش اتصال است ممكن كه گرديد تفكر اين پيدايش موجب
 T-lock اصـطالحا  (كـه  T شـكل  بـه  هـايي  زائده داراي كه .شد توليد پالستيكي هاي توپوش از خاصي وعن بنابراين. باشد

   .باشد مي )V-stude( V يا و شود) مي ناميده
شود. بنابراين پـس از توليـد    ريزي انجام مي ح داخلي قالب نصب شده و سپس بتنريزي بر روي سط بتن ها قبل از  اين ورقه

باشـند درون   الذكر كه داراي سايز و تعداد مشخص مي هاي فوق آوري، زائده ها) و طي شدن زمان عمل مجاري بتني (مانند لوله
  نمايد.  آن جلوگيري مي نمايند و از حركت بتن تثبيت شده و به طور مكانيكي ورقه را به سطح بتن قفل مي

 زائـده  اطـراف  حـال  عـين  در و بوده سطحي بين كامل تماس در بتن با ورقه كه شود اجرا اي گونه هب بايد عمليات اين
 داخلي سطح به آن اتصال و اجرا نحوه حفاظتي، قطعات اين از استفاده مورد در نكته ينتر . مهمشود پر بتن با كامال ورقه،

 .استها  قسمت اين در ها آن همپوشاني و مجاري اتصال نقاط درچنين  هم و
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  ها سنگدانه قليايي واكنش كاهش الزامات - 1- 5

  كرد: بيان زير صورت بهتوان  مي را قليايي واكنش از جلوگيري يها روش ترين عمده

  زا نيستند هاي واكنش سنگدانه جزء كه ييها سنگدانه از استفاده -1-1- 5
 بـه  بـردن  پـي  بـراي  روش بهتـرين  انـد  شده ساخته نظر مورد مصالح وسيله به كه ييها سازه مالحظه و محلي بررسي

   :شود مي توصيه خصوص اين در زير بازديدهاي. است انتخابي مصالح نبودن يا بودنپذير  واكنش
 است. گرفته قرار استفاده مورد تر بيش گذشته در كه قرضهمصالح  از بازديد   
 ها  دانهسنگ قليايي واكنش بروز تصور در تا گذرد مي كافي زمان ها، آن ساخت از كه موجود هاي سازه از بازديد

   شود. پديدار آن يها نشانه
 آن. از تر بيش يا جديد سازه نظر مورد قليائيت ميزان با شده ساخته هاي سازه از بازديد   
هـا   آزمـايش  ايـن . اسـت  الزم ييهـا  آزمـايش  و نيسـت  كافي مصالح انتخاب جهت فوق موارد تنها موارد اغلب در البته

  . رود كاره بها  سنگدانه بودنزا  واكنش تعيين يا و سيمان يها افزودني بودن موثر ينتعي جهت دتوان مي

 تعيين حدي براي قليائيت سيمان -1-2- 5

 تحقيقـات  اسـاس  بر. نمود محدود را معادل قليايي ميزان بايد سنگدانه قليايي واكنش وقوع احتمال كاهش منظور به
 كربنـاتي  – قليـايي  واكـنش  بـراي  و درصد 6/0 به حداكثر سيليسي – قليايي واكنش براي ميزان اين بايد گرفته صورت
  . گردد محدود درصد 4/0 به حداكثر

 هاي سيمان مانند فاده از افزودنياست -1-3- 5

 سرباره  
 بادي خاكستر  
 سيليس دوده  
 طبيعي يها پوزوالن انواع  

  ها سنگدانه قليايي واكنش ازمتاثر  سازه وضعيت بهبود يها روش -1-4- 5
 شـرايط  بـه  بسـته  كـه  دارند وجود واكنش از ناشي يها خرابي پيشرفت از جلوگيري و وضعيت بهبود براي ييها روش

  از: عبارتندها  روش اين. كرد انتخاب را روش چند يا يكتوان  مي سازه
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 نياز مورد شروط از يكي عنوان به رطوبت زيرا شود، استفاده رطوبت برابر در محافظت براي اي پوسته يا غشا از 
 جلوي زيادي حدود تا قليايي محيط از آن حذف كه گردد واكنش انجام در تسريع سبب دتوان يم واكنش وقوع

   .گيرد مي را واكنش پيشرفت
 ها و كاهش نشت آب بسيار مفيد است.  هاي كوچك و ريز تزريق چسب اپوكسي براي گرفتن درزها و ترك براي ترك  
 مـواد  وها  افزودني و ماسه تزريق با همراه يا تنهايي به سيمان تزريق شده، باز درزهاي و درشت هاي ترك براي 

   است. الزم كننده، مسدود
 است. سودمند بسيار بتن تخريب عمق كاهش در ها آن درزگيري و سازه سطوح مجدد كردن روكش   
 مهارهـاي  از اسـتفاده  باشد، گذاشته اثر سازه مقاومت يا و پايداري روي آمده وجود به هاي ترك كه صورتي در 

 راهـا   دانهسـنگ  قليـايي  واكنش از ناشي انبساط كه باشند اي گونه به بايد مهارها ميل اين است. الزم تنيده سپ
   نمايند. خنثي

 است. مفيد ها شكل تغيير كنترل براي سازه در برش و شكاف ايجاد   

  فوالد شيميايي خوردگي كاهش الزامات - 2- 5

، خاك و گرد شده، سخت سيمان دوغاب ها، چربي نظير آلودگي هرگونه از عاري و بوده تميز بايد مصرفي ميلگردهاي
 تـا  باشـند  پـاكيزه  كـامال  بايد مصرف از قبل ميلگردها. باشد ديگر زائد مواد يا و كندگيركننده مواد و قير زنگ، ضد زنگ،
. باشـد  شـده  تضـعيف  زدگـي  زنـگ  علت به نبايد مصرفي ميلگرد مقطع. باشد نداشته ميلگردها و بتن پيوستگي در اثري

 زدودن از پـس  ميلگرد قطر ثانيا شود، پاك كامال زدگي زنگ اوال كه است مجاز شرطي به زده زنگ ميلگردهاي از استفاده
 نـاچيز  صـورت  به زدگي زنگ كه صورتي در. باشد داشته مجاز هاي رواداري اندازه به را، كاهش حداكثر و گيري اندازه زنگ
  باشد.  مين زدايي زنگ به نياز نمود، پاك را آن ميلگرد سطح به گوني كشيدن يا ناخن با بتوان و باشد

 ديگـر  يـا  و زدگـي  زنـگ  هرگونـه  مقابـل  در را هـا  آن بايد ميلگردها كارگذاري و نگهداري تخليه، حمل، مدت تمام در
 خـود  در ار رطوبت كه باشند مصالحي يا خاك با تماس در نبايد ميلگردها. نمود محافظت شيميايي و فيزيكي يها آسيب

 منظـور  بـدين  قرارگيرنـد،  مرطوب هواي و برف و باران معرض در طوالني مدت براي ميلگردها نبايد عموما و دارد مي نگه
 . شود داده قرار چوبي هاي خرك ميلگرد، هاي بنديل يا و ها كالف زير در شود مي توصيه

 لـذا  شود، منجرتر  بيش زدگي زنگ به تواند مي هك شود مي استفاده نايلوني يها پوشش از ميلگردها محافظت براي گاه
 . شود استفاده برزنت نظير ييها پوشش از ميلگردها پوشش براي شود مي توصيه

 ها آن انباركردن و جايي هجاب مورد در زير ضوابط سازه، در ها آن قرارگرفتن تا كارگاه به ميلگردها ورود زماني فاصله در
 شود: رعايت بايد

 از سـقوط  از حاصـل  ضـربه  كوبيـدگي،  نظير ميلگردها در زياد يها شكل تغيير يا مكانيكي صدمه نوع هر از بايد  -الف
 . شود جلوگيري ها اين نظاير و ارتفاع
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 . شود جلوگيري شده جوش يها شبكهدر ها جوش گسيختگي از بايد  -ب

 . بروند بين از نبايد ميلگرد نوع كننده مشخص يها نشانه  -ج

 سـاير  و روغـن  گـل،  قبيـل  از هـا  آن چسـبندگي  در آور زيـان  اثـر  با آلودگي نوع هيج معرض در دنباي ميلگردها  -د
  . گيرند قرار فلزي غير يها پوشش

 ،كننـد  مـي  بازي بتنخوردگي  ترك و مدفون فوالد خوردگي در مهمي نقش كلريد يها يون و اكسيژن آب، كه آنجا از
 انجـام  بـا تـوان   مي وباشد  مي پديده اين به مربوط مختلف هاي يندآرف كنترل كليد بتن نفوذپذيري كاهش كه است واضح

 سـيمان،  جـايگزين  مـواد  و مناسـب بنـدي   دانـه  كـافي،  سيمان مقدار كم، سيمان به آب نسبت از استفاده نظير اقداماتي
  . داد كاهش را بتن نفوذپذيري

 كلريـد  يـون  غلظت حداكثر منظور اين به. شود محدود بتني يها مخلوط در كلريد مجاز مقدار حداكثر بايدچنين  هم
 مـواد  و سـيماني  مصـالح  ،ها گدانهسن (شامل بتن اجزاي همه در روزگي، 28 سن در شده سخت بتن در آب در حل قابل

 در كلريـد  معرض در مسلح بتن ،تنيده پيش بتن براي ترتيب به سيمان وزني درصد 3/0 و 15/0، 06/0 از نبايد افزودني)
  . نمايد تجاوز ديگر مسلح يها بتن و داريبر بهره هنگام

 عوامـل  جملـه  از آرمـاتور  روي بـتن  پوشـش گذارنـد.   تـاثير مـي   نفوذپـذيري  روي بر نيز طراحي پارامترهاي از برخي
 كنـد،  ايجـاد تعـادل   دوام و اي سازه  بازده بين كه نحوي به بايد پوشش حداقلباشد.  مي بتني اتتاسيس دوام بر ذارگتاثير

 بـا  مختلـف  خورندگي شرايط تحتتر  بيش دوام ترك، مناسب كنترل و كافي اي سازه بازده نظرگرفتن در با. دشو انتخاب
 تـر)  (خورنـده  تـر  مخـرب  دارد، قرار آن در بتن كه محيطي شرايط چه هرشود.  تامين مي تر ضخيم پوشش اليه از استفاده
  . است نياز يتر بيش بتني پوشش باشد،

 البتـه  كـه كننـد   مـي  ايجـاد  خوردگي از جلوگيري براي را ديگري يها روش ،كاتدي حفاظت و ميلگردها كردن اندود
 بازدارنـده  مواد از استفادهباشند.  مي ساخت) و طراحي كيفيت، كنترل طريق (از كم نفوذپذيري با بتن توليد از تر پرهزينه

 نفـوذ  از ناشـي  خـوردگي مسـايل   بتن اختس هنگام در افزودنيبه صورت  سديم نيتريت و كلسيم نيتريت و نيترات نظير
  . است انداختهتاخير  به حدي تا را كلريد يون

  كربناسيون كاهش الزامات -3- 5

 كـم  بتنـي  سـاخت  بـا توان  مي است، اصلي عامل بتن داخله ب گازها و مايعات نفوذ كه خرابي هاي پديده اكثر همانند
 و كـم  سـيمان  بـه  آب نسـبت  بـا  ييها بتن ساخت راستا اين در. نمود جلوگيري كربناسيون پديده از ناشي خرابي از نفوذ
 كيفيت با و مناسب بتن از پوششي ايجاد باچنين  . همداشت خواهد نفوذ ميزان كنترل در چشمگيري كاهش كافي تراكم

 پـوزوالني  مواد از استفاده. انداخت تعويق به را پديده اين بروز زيادي يها توان سال مي آرماتور روي بر كافي ضخامت به و
 كربناسيون ندتوان مي رو اين از ،شده تخلخل كاهش به منجر مواد اينگردد.  مي پديده اين در دوگانه اثراتي بروز به منجر
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 كربناسـيون  افـزايش  بـه  منجر ندتوان مي قليائيت كاهش و كلسيم هيدروكسيد مصرف با ديگر طرف از اما دهند كاهش را
  . نمود احتياط كربناسيون پديده كنترل جهت پوزوالني مواد از ستفادها مورد در بايد رو اين از. گردند

  سولفاتي تهاجم كاهش الزامات -4- 5

 مقـدار  از: عبارتند سولفاتي حمله در موثر عوامل كهدهد  مي نشان سولفاتي خوردگي زمينه در شده انجام هاي بررسي
 شـكل  خـاك،  تخلخـل  و زيرزميني آب جريان آن، فصلي تغييرات و زيرزميني آب سفره سطح موجود، سولفات ماهيت و

  . بتن كيفيت و ساختمان
 كنتـرل  پديـده،  ايـن  مقابـل  در دفـاع  روش تنهـا  نمود، جلوگيري نتوان بتن به سولفاتي آب رسيدن از كه صورتي در
 مقابـل  در محافظت بهترين دتوان مي نفوذپذيري، كاهشبه ويژه  بتن كيفيت افزايش در موثر عواملباشد.  مي بتن كيفيت
  . شود موجب را سولفاتي تهاجم

3Cدرصد 5 ازتر  كم داراي پرتلند سيمان A، يهـا  واكـنش  فقط كه هنگامي (يعني سولفاتي حمله ماليم شرايط تحت 
 طشـراي  تحـت  امـا باشـد.   مـي  مقـاوم  سـولفات  حملـه  برابر در كافي قدره ب هستند) توجه مورد اترينگايت دهنده تشكيل
 داراي كـه  ييهـا  سـيمان  كـه  اسـت  شـده  مشـاهده  شرايطي چنين در. دهد نشان خود از موثر رفتاري دتوان مين شديدتر

. نمايند مي عمل بهتر خيلي هيدراتاسيون در ،باشند مين كلسيم هيدروكسيد داراي اصال يا و بوده كم كلسيم هيدروكسيد
 روبـاره،  درصـد  70 ازتـر   بـيش  بـا گـدازي   آهـن  روبـاره  پرتلند يها سيمان پرآلومين، يها سيمان ،ها سيمان اين جمله از

 كلسـيم  با بادي خاكستر يا كلسينه رس خاك طبيعي، (پوزوالن پوزوالن درصد 25 حداقل با پوزوالني پرتلند يها سيمان
  باشند.  مي كم)

 بـتن  قطعـات  و اعضـا  براي يمانس نوع انتخاب در بايد ،باشند مي نيز كلريد به آلوده سولفات، بر عالوه كه مناطقي در
 نفـوذ  مقابـل  در نـاچيزي  حفاظت كه تنهايي، به 5 نوع پرتلند سيمان كاربرد از ويژه به. آيد عمل به يتر بيش دقت آرمه
  . گردد خودداري دارد، ميلگردها خوردگي از ممانعت و بتن به كلريد يون

تر  بيش سيمان وزن درصد 4 از نبايد 3SOحسب رب بتن مخلوط در آب در حل قابل سولفات كل مقدار كلي حالت در
 بايـد  بتن در موجود سولفات مقدار. كند تجاوز مخلوط در سيمان وزن درصد 5 از نبايد موجود سولفات كل مقدار و باشد

 بنـدي  رده) 1-5( جـدول  در. شـود  محاسـبه  بـتن  دهنـده  تشـكيل  مواد در موجود يها سولفات مقادير مجموع اساس بر
 رده در اكثـرا  فاضالب اتتاسيس بتني (مجاري نازك بتني مقاطع براي شده توصيه احتياطي تدابير و خاك درها  سولفات
  .)گيرند مي قرار نازك بتني مقاطع
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  نازك بتني مقاطع براي شده توصيه احتياطي تدابير و خاك درها  سولفات بندي رده -1- 5 جدول
  *تدابير احتياطي توصيه شده  در شرايط گوناگون محيطيها  بندي سولفات رده

 شرايط
 از محيطي

  سولفات نظر

SO3 در 
 هاي آب

  زيرزميني

SO3خاكدر 
  نازك بتني مقاطع

 نسبت حداكثر
 مواد به آب

  سيماني
مقدار
  كل

 (درصد)

2عصارهدر
 (گرم **1 به

 ليتر)بر

تر از  كم  300تر از  كم  ماليم
2/0  *  

سازه باالتر از سفره آب قرار گيرد از نوع سيمان نـوع  الف) اگر كل
  55/0  استفاده شود 1

ب) اگر كل سازه تحت اثر فشار آب از بيرون قرار گيرد، از سـيمان  
استفاده يا به طريقي ديگر، از آسفالت يا قيرگـوني يـا سـاير     1نوع 

  مواد غشاساز استفاده شود
55/0  

تا  2/0  1200تا  300  متوسط
5/0  *  

الف) اگر كل سازه باالتر از سفره آب قرار گيرد از نوع سيمان نـوع  
  5/0  استفاده شود 1

ب) اگر كل سازه تحت اثر فشار آب از بيرون قرار گيرد، از سـيمان  
يا به طريقي ديگر، از آسفالت يا قيرگوني  5يا از سيمان نوع  1نوع 

  شود يا ساير مواد غشاساز استفاده 
5/0  

  1/3تا  9/1  1تا  5/0  2500تا  1200  ***شديد 

الف) اگر كل سازه باالتر از سفره آب قرار گيرد از نوع سيمان نـوع  
  5/0  استفاده شود 5يا سيمان نوع  1

) اگر كل سازه تحت اثـر فشـار آب از بيـرون قـرار گيـرد، از      1-ب
  5/0  استفاده شود 5سيمان نوع 

رگوني يا ساير مواد غشاساز ) به طريقي ديگر، از آسفالت يا قي2-ب
  *  شود استفاده 

  6/5تا  1/3  2تا  1  5000تا  2500  بسيار شديد

الف) اگر كل سازه باالتر از سفره آب قرار گيرد و خاك همواره خشك 
  45/0  استفاده شود.  5يا از سيمان نوع  2باقي بماند، از سيمان نوع 

گيـرد تعيـين    ب) اگر سـازه در تمـاس بـا سـفره آب متغيـر قـرار      
ها ضروري اسـت. تـا بـه ايـن وسـيله تصـميم الزم از نظـر         كاتيون

سيمان آميختـه مناسـب، قيرگـوني يـا      ،51استفاده از سيمان نوع 
  ساير مواد غشاساز نفوذناپذير اتخاذ شود. 

*  

تر از  بيش العاده شديد فوق
5000  

تر از  بيش
  6/5تر از  بيش  2

ب قرار گيرد و خاك همواره خشك الف) اگر كل سازه باالتر از سفره آ
  45/0  استفاده شود.  5يا از سيمان نوع  1باقي بماند، از سيمان نوع 

) اگر سازه در تماس با سفره آب متغير قرار گيرد، از سـيمان  1-ب
  4/0  آميخته مناسب استفاده شود

هاي پالسـتيكي   هاي آسفالتي يا روكش ) با استفاده از پوشش2-ب
  *  هاي الزم به عمل آيد.  حافظتچسبنده م

  متر) ميلي 75تا  50متوسط باشند ( اسالمپ بين هاآنكاراييهايي مناسبند كه*: عيارهاي سيمان توصيه شده در اين جدول براي مخلوط
  است.  2، نسبت وزني خاك به آب مساوي با 1به  2**: منظور از عصاره 

دانسـت مشـروط بـر آنكـه      5توان جايگزين سيمان نوع  درصد پوزوالن را مي 25تر از  هاي پرتلند پوزوالني با كم اناي يا سيم هاي پرتلند روباره ***: سيمان
درصـد پـوزوالن را تنهـا در     25هاي پرتلند پـوزوالني بـا بـيش از     درصد در خاك) تجاوز نكند. سيمان 5/0قسمت در ميليون در آب (يا  1200از  SO3مقدار 

  درصد در خاك) تجاوز نكند.  1قسمت در ميليون در آب (يا  2500از  SO3در نظر گرفت كه مقدار  5ين سيمان نوع توان جايگز صورتي مي

                                                      
 

 شود. هاي در تماس با سفره آب متغير در نظر گرفته مي هاي نفوذي باشد، مشابه سازه اگر سازه در معرض آب -1
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  بتن خوردگي ترك كاهش الزامات - 5- 5

 تنهـا  و انـد  نيامـده بـه وجـود    اضافي بار اعمال نتيجه در كه است شده اشاره هايي ترك از دسته آن به قسمت اين در
  . است شده اشاره اي غيرسازه هاي ترك انواع به) 2-5( جدول درباشند.  مي بتن ذاتي خصوصيات به وابسته

 صـورت  بـه  وشـوند   مـي  تشكيل ريختن) از پس ساعت هشت تا يك (بين بتن شدن سخت از قبل خميري هاي ترك
  باشند.  مي خميري نشست هاي ترك و خميريشدگي  جمع هاي ترك

تر خواهد بود و در واقع به دماي هوا، دمـاي بـتن، رطوبـت     خميري بيششدگي  تر باشد، جمع هر چه سرعت تبخير بيش
شـدگي   نسبي هوا و سرعت باد بستگي دارد. واضح است كه ممانعت كامـل از تبخيـر، بالفاصـله بعـد از ريخـتن بـتن، جمـع       

ن پـر  شود، هرچـه مخلـوط بـت    شدگي خميري مي دهد. از آنجاكه كاهش آب خمير سيمان باعث جمع خميري را كاهش مي
  تر خواهد شد.   شدگي كم تر باشد، جمع تر و هرچه نسبت حجمي سنگدانه در مخلوط بيش شدگي بيش تر باشد، جمع سيمان

 انداختگي، آب ضمن در بتن نشست موانعي، وجودبه دليل  كهشود  مي ايجاد زماني خميري نشست از ناشي هاي ترك
 يكنواخـت  غيـر  عمـق  حتي يا و قوي آرماتورهاي وجود نتيجه رد است ممكن يكنواختي غير اينباشد.  مي يكنواخت غير
 آب كـاهش  جهـت  هـوازا  يهـا  افزودنـي  ازتـوان   مـي  خميـري  نشست هاي ترك وقوع كاهش براي. باشد شده ريخته بتن

  . داد افزايش را بااليي ميلگردهاي پوشش كه اين يا و كرد استفاده انداختگي
 آخـرين  مناسـب،  زمان. برد بين از مناسب زمان در بتن مجدد نمودن شمرتع باتوان  مي را خميري نشست هاي ترك

 . كشيد بيرون بتن از توجهي، قابل اثر گذاشتن جاي به بدون و نمود بتن داخل را لرزانندهتوان  مي كه است ممكني زمان

 )وردگيخـ  تـرك (شـدگي   جمـع  باعثشود  مي نگهداري اشباع غير هواي در كه اي سخت شده بتن از آب شدن خارج
 يـا  كـاهش  روش بهتـرين . شوند ايجاد تا كشد مي طول ها ماه يا ها هفته ها ترك نوع اين. شد خواهد شدن خشك از ناشي

  باشد.  مي اول) روز 7( اوليه سنين درآوري  عمل به توجه شدن خشك از ناشي هاي ك تر از جلوگيري
 در لـذا دهد.  مي قرارتاثير  تحت را بتن در خوردگي ترك ها آن االستيسيته مدول تر دقيق عبارت به ياها  سنگدانه نوع

دهـد.   مـي  نشـان  خـود  از يتـر  بيش خوردگي ترك معمولي سنگدانه با شده ساخته يها بتن با مقايسه در سبك يها بتن
 . گردد بتن در ترك كاهش به منجر دتوان مي نيز سيمان به آب نسبت ميزان كاهش

  ذاتي هاي ترك بندي طبقه - 2- 5 جدول
  ظهور زمان  درمان راه  دوم دليل يا عامل  اوليه دليل  ترك نوع

شرايط خشك شدن اوليه  آب انداختگي زياد  نشست پالستيك
  سريع

زايي يا  كاهش آب انداختگي (حباب
  ارتعاش مجدد)

 3دقيقه تا  10
  ساعت

خشك شدن اوليه سريع و نزديك  شدگي پالستيك جمع
  سطح بودن آرماتورها

كم بودن سرعت آب
 6دقيقه تا  30  آوري اوليه بهبود عمل  انداختگي

  ساعت
  هفته 3روز تا  1  كاهش گرما يا عايق نمودن سرد شدن سريع ايجاد گرماي زياد و تغييرات دماي زياد  انقباض حرارتي اوليه

شدگي ناشي از جمع
شدگي زياد وجمع  ناكافي بودن درزها  خشك شدن

چندين هفته يا   آوري لكاهش مقدار آب و بهبود عم  آوري كم عمل
  ماه
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  ذاتي هاي ترك بندي طبقه - 2-5 جدولادامه 
  ظهور زمان  درمان راه  دوم دليل يا عامل  اوليه دليل  ترك نوع

پر سيمان بودن مخلوط و   بندي نفوذناپذير، ماله كشي اضافي قالب  هاي ريز سطحي ترك
  آوري ضعيف عمل

آوري و  بهبود عمل
  پرداخت بتن

 روز، گاهي 7تا  1
  ديرتر

  سال 2بيش از   حذف عوامل  كيفيت پايين بتن كمبود پوشش  خوردگي آرماتورها
واكنش قليايي 

  ها سنگدانه
عالوه سيمان باههاي فعال بسنگدانه

  سال 5بيش از   حذف عوامل  -   قليايي زياد

  بتن سطحي سايش و فرسايش كاهش الزامات -6- 5

 و دوام سـطحي،  هـاي  تـرك  نداشـتن  نظيـر  عـواملي  بـه  تهوابسـ  زيادي حد تا فاضالب اتتاسيس بتني سطوح كيفيت
 يـا  فرسـايش  نظيـر  هـايي  پديـده  برابـر  در مناسب مقاومت داراي بتن كه صورتي درباشد.  مي سايشي و مكانيكي مقاومت
  گردد.  تر مي كم شدت به نيز آن در سطحي خوردگي ترك ميزان و تر صاف آن سطح باشد، سايش
  :شود لحاظ زير، موارد از يكي حداقل بايد رسايشف برابر در محافظت منظور به

 داد افزايش را فشار و كاهش را سيال سرعت سازه، در مشابه ابزاري يا گير موج نظير ابزاري از استفاده اب .  
 يابد كاهش آن در كاويتاسيون وقوع امكان كه نمائيم طراحي نحوي به ابتدا از را ازهس .  
 باشد درصد 8 حدود آب به هوا نسبت كه نحوي به نمائيم مينتا را هوا به سيال دسترسي امكان .  
 حداقل آن روزه 28 فشاري مقاومت ريزدانه سهم كاهش سخت، يها دانهسنگ مصرف بر عالوه MPa 42 .باشد 

  . بخشد مي بهبود را سايشي مقاومت نيز كم سيمان به آب نسبت و ميكروسيليس از استفاده
 آن در مصـرفي  يهـا  سـنگدانه  نـوع  و فشاري مقاومت به وابسته اساسا سايشفر و سايش برابر در بتن مقاومت 

  دهد.  مي افزايش را ها پديده اين برابر در مقاومت ،تر سخت يها سنگدانه. است
 پرداخـت  و تـراكم  چگونگي فشاري، مقاومت سنگدانه، نوع ،بتن فرسايشي و سايشي مقاومت برموثر  عوامل ترين مهم
  . است شده تشريح ادامه در كه ،استآوري  عمل روش و سطح

  سنگدانه نوع -6-1- 5
 دانسـت  كـم  سيمان به آب نسبت با بتن براي مناسب سنگدانه از استفاده را، زمينه اين در نكته ينتر مهم بتوان شايد

 از ادهاسـتف  كـه  اين ضمن نمود، استفاده طبيعي سنگدانه ازتوان  مي موارد اغلب در. نمايدتامين  را الزم ييآكار بتواند كه
 بهبـود  باعـث توانـد   مـي  و دارد قـرار  اولويـت  درهـا   سـنگدانه  ساير به نسبت بازالت و گرانيت مانند تر سخت يها سنگدانه
 مقاومـت  اسـت  ممكن دولوميتي آهكي يها سنگ كه درحالي دارند، ضعيفي مقاومت نرم آهكي يها . سنگگردد مقاومت
 ريزدانـه  سيليسي ذرات سهمشود  مي توصيه يادشده، هاي ه پديد برابر در مناسب مقاومتتامين  براي. باشند داشته خوبي

  . است شده پرداختهها  سنگدانه الزامات به كاملبه طور  ششم فصل در. يابد افزايش
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  فشاري مقاومت -6-2- 5
 بـا  بـاال  فشاري مقاومت بهيابي  . دستبخشد مي بهبود را فرسايش و سايش برابر در مقاومت ،بتن زياد فشاري مقاومت

 قابـل  اثر سيماني مواد به آب نسبت. استپذير  امكان سنگدانه و خمير بين مناسب پيوند و قوي سيمان خمير از استفاده
 و پرداخـت  از اسـتفاده  و انـداختگي  آب حـذف  جداشدگي، كاهش با فشاري مقاومت. دارد سايشي مقاومت روي توجهي
  شود: مي توصيه زير، نكات رعايت بتن سايشي مقاومت بهبود منظور به. يابد مي بهبود مناسبآوري  عمل

 باشد مگاپاسكال 35 با برابر روز 28 سن در بتن مشخصه مقاومت حداقل.   
 باشد 4/0 با برابر سيماني مواد به آب نسبت اكثرحد.   
 صـورت  اين غير در و درصد 6 با برابر باشد يخبندان و ذوب معرض در كه صورتي در بتن در هوا مقدار داكثرح 

   .باشد مي ددرص 3 با ربراب
 شود استفاده پوشش از بايد باشد نياز تري بيش تمهيدات كه صورتي در.   
 و پـايين  سـيماني  مـواد  بـه  آب نسـبت  باال، مقاومت با بايد كاويتاسيون از ناشي فرسايش معرض در هاي سازه 

   .شوند ساخته صاف نهايي سطح
 حركـت  جهـت  بـا  موازي بايد بتن سطح به نزديك ايميلگرده باشد، كاويتاسيون معرض در سازه كه هنگامي 

 بـر  بايـد  فرسايش يا كاويتاسيون برابر در بتن محافظت )بودن مناسب( شايستگي چنين هم .بگيرند قرار سيال
   .گيرد قرار ارزيابي مورد ASTM C 1138 آزمايش اساس

  تراكم -6-3- 5
 مشخصـات  و اتتاسيسـ  سازه نوع به بسته. است فاضالب اتتاسيس بتن اجراي مراحل ترين ضروري از يكي بتن تراكم

 تـراكم  باعـث  كـه  ييهـا  روش نمـود  بيـان توان  مي كلي صورت به. شود انتخاب مناسب تراكم زمان و وسيله بايد آن بتن
  . دهد مي افزايش را يادشده هاي پديده برابر در مقاومت شود مي بتنتر  بيش

  سطح پرداخت -6-4- 5
 در مهمـي  اثـر  پرداخـت  روششـود.   مـي  انجام تراكم وريزي  بتن عمليات اماتم از پس بالفاصله بتن، پرداخت معموال

  . دارد بتن سطحي اليه فرسايش و سايش هاي پديده برابر در مقاومتبه ويژه  و نفوذپذيري فشاري، مقاومت

  آوري عمل روش -6-5- 5
 بـتن  پرداخـت  از پس بالفاصله بايد و است معيني زمان مدت در بتن حرارت و رطوبت حفظ جهت رونديآوري  عمل

 را فرسايش و سايش برابر در بتن مقاومت نتيجه در و سيمان هيدراتاسيون ،آوري عمل كيفيت و زمان افزايش. شود انجام
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 و سـايش  برابر در مقاومت فشاري، مقاومت مانند شده، سخت بتن خصوصيات درآوري  عمل كلي. به طوردهد مي افزايش
  .دارد اي مالحظه قابلتاثير  فرسايش

  سيمان جايگزين مواد از تفادهاس -6-6- 5
 تحقيقـات  در مكمـل،  مواد با سيمان از بخشي جايگزيني از استفاده با فرسايش، و سايش برابر در بتن مقاومت بهبود
 ميكروسـيليس)  و بـادي  (خاكستر مصنوعي و طبيعي يها پوزوالن از استفاده كلي. به طور است شده داده نشان متعددي

 مكمـل  مـواد  مثبـت تـاثير   داليـل  ينتـر  مهم از يكي. شود واقع مفيد بتن فرسايشي و سايشي تمقاوم بهبود در دتوان مي
  باشد.  مي بتنآب انداختگي  كاهش در مواد اين باالي توانايي پديده، اين در سيماني

  مصنوعي و طبيعي الياف از استفاده -6-7- 5
 ينتـر  . مهـم رود كـار ه ب فرسايش و سايش بربرا در بتن مقاومت بهبود منظور به دتوان مي نيز مصنوعي و طبيعي الياف

 محـيط  بـا  اليـاف  سـازگاري  گيـرد،  قـرار  توجه مورد بايد فاضالب اتتاسيس بتن در الياف از استفاده مورد در كه اي نكته
 باشـد،  داشـته  محـيط  ايـن  بـا  مناسـبي  سـازگاري  الياف كه صورتي درباشد.  مي اتتاسيس اين در بتن اسيدي – قليايي

 بـتن  در اسـتفاده  منظـور  به ،ها آن بهينه مقدار و مناسب الياف انواع شناسايي به اقدام تكميلي، مطالعات نجاما باتوان  مي
  . نمود فاضالب، اتتاسيس

    يخبندان و ذوب سيكل از ناشي مخرب اثرات كاهش الزامات - 7- 5

 جـدول  در منـدرج  هواي ابحب مقادير با بايد هستندزدا  يخ شيميايي مواد يا يخبندان و ذوب معرض در كه ييها بتن
 داراي يهـا  بـتن  بـراي باشـد.   مـي  ±5/1 بـا  برابر جدول اين در شده ذكر هوا حباب درصد رواداري. شوند ساخته ،)5-3(

  . داد كاهش درصد 1 را جدول اين در مندرج هواي حباب مقاديرتوان  مي مگاپاسكال 35 از بيش مشخصه مقاومت

  بندان هاي مقاوم در برابر يخ ر بتنهوا د حباب درصد كل مقدار - 3- 5 جدول

  هوا حباب درصد  )متر ميلي( سنگدانه اسمي اندازه حداكثر
  معمولي رويارويي شرايط  شديد رويارويي شرايط

5/9  5/7  6  
5/12  7  5/5  

19  6  5  
25  6  5/4  

5/37  5/5  5/4  
  
 دوده ،هـا  پـوزوالن  ديگـر  بـادي،  اكسـتر خ وزن حداكثر بوده،زدا  يخ شيميايي مواد با تماس معرض در كه ييها بتن در

  . نمايد تجاوز) 4-5( جدول در شده تعيين حدود از نبايد سرباره، يا سيليس
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  زدا يخ شيميايي مواد معرض در يها بتن الزامات -4- 5 جدول
  سيمان وزن حسب بر سيماني مكمل مواد مقدار درصد حداكثر  سيماني مكمل مواد
  25  را تامين نمايد.  ASTM C 618ا كه الزامات ه خاكستر بادي يا ديگر پوزوالن

  50  را تامين نمايد.  ASTM C 989سرباره كه الزامات 
  10  را تامين نمايد.  ASTM C 1240دوده سيليسي كه الزامات 

  50  ها، سرباره و دوده سيليس مجموع خاكستر بادي يا ديگر پوزوالن
  35  سيليس ها و دوده مجموع خاكستر بادي يا ديگر پوزوالن

 



 

  6فصل 6

 دهنده تشكيل مصالح فني مشخصات
 يها كانال و فاضالب اتتاسيس بتن

  زهكشي وآبياري 
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   زهكشي وآبياري  يها كانال و فاضالب اتتاسيس بتن دهنده تشكيل مصالح فني مشخصات -فصل ششم 

  مقدمه -6-1

 و خشك يها بتن از متفاوت اختالط يها طرح با ييها بتن از استفاده با و مختلف يها روش به فاضالب بتني اتتاسيس
 ازتـر   بيش بتني يها لوله ساخت براي ما، كشور در مثالشوند. به طور  مي ساخته باال اسالمپ با يها بتن تا اسالمپ بدون
 بايـد  جود،مو يها روش از هركدام به يادشده اتتاسيس ساخت براي حال، هر به اما ،شود مي استفاده لرزشي خشك روش

 بسـيار  الزم فشـار  و ويبـره  قـدرت  بـا  و مناسـب  دستگاه از استفاده كهطور  . همانداشت را الزم توجه كار اجزاي همه به
  . دارد اتتاسيس اين بادوام و اصولي ساخت در سزاييه ب نقش مناسب، مصالح از استفاده دارد، ضرورت

. آب و (ماسـه)  ريزدانـه  سـنگي  مصـالح  (شن)،دانه  درشت سنگي مصالح سيمان، از عبارتند بتن اصلي مصرفي مصالح
 نيـز  اليـاف  و سـيماني  شـبه  مـواد  ،هـا  پـوزوالن   افزودنـي،  مواد يعني بتن، خواص كننده اصالح مواد مصالح، اين بر عالوه
  . شوند استفاده بتن در ندتوان مي

 بتني ديگر، عبارت به. سازند برآورده را نشريه اين در مندرج مشخصات و ضوابط بايد  آن، دهنده تشكيل مصالح و بتن
  . سازند برآورده را مربوط الزامي ضوابط آن، دهنده تشكيل مصالح و خود كه است قبول قابل

  سيماني مكمل مواد و سيمان -6-2

 خميـر  فـاز  در محصوالت اين و دارند بتن دوام و مقاومت در اساسي نقش سيونتاهيدرا محصوالت كه اين به توجه با
 جملـه  از سـيمان  كيفيـت  و نـوع  و اسـت  بتن ساختار يها بخش ينتر مهم از سيمان خمير لذا ،شوند مي يلتشك سيمان

  . بود خواهد بتن دوام و مقاومت كننده تعيين عوامل ينتر مهم
 هيدروكسيد زيادي مقادير سيمان نوع اين درخمير زيرا ند،پذير آسيب بسيار اسيدها حمله برابر در پرتلند يها سيمان

 حملـه  كلسيم هيدروكسيد بلورهاي به عموما اسيدها. اند آمدهبه وجود  سيمان سيونتاهيدرا اثر در كه دارد وجود يمكلس
  شوند.  مي سيمان شده سخت خمير ساختار تضعيف باعث ها آن كردن حل با و كرده

 فاضـالب  يهـا  شـبكه  در اسـيد  تهـاجم  از ناشي يپذير آسيب ميزان باشد،تر  كم بتن در سيمان مقدار چه هر بنابراين
 توجه با زيرا نمود، ممنوع فاضالب بتني اتتاسيس در راها  سيمان اين از استفادهتوان  مين كلي به طور امايابد.  مي كاهش

 ايـن  از برخـي  در هـا  آن از اسـتفاده  امكـان  مطمئنـا  ،ها آن در متفاوت محيطي شرايط و فاضالب بتني يها سازه تنوع به
  . دارد وجود دارند، قرار )تر كم مخرب حمالت معرض (در مناسبي نسبتا محيطي طشراي در كهها  سازه
. نمـود  تعيـين  بتنمترمكعب  هر در را سيمان مقدار حداكثر و حداقل بايد معموال ،ها سازه اين دوام افزايش منظور به
. آيـد  بـه دسـت    زمايشـگاهي آ جـامع  و دقيـق  بررسـي  و مختلف يها آزمايش انجام از پس بايد حداكثر، و حداقل مقادير

 ايـن  كـاهش  بـراي گـردد   مـي  توصيه منظور اين به داد، افزايش را دوام سيمان، به آب نسبت كاهش باتوان  چنين مي هم
  . شود استفاده آب مقدار كاهش از سيمان، ميزان افزايش جايه ب نسبت،
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  كلسـيم آلومينـات   توان با كنترل مقدار تري ها را تا حدي مي مشكالت تاسيسات بتني فاضالب در رابطه با حمله سولفات
3(C A) .3 كاستC A هـا   خوردگي در حمله سولفات يكي از تركيبات اصلي در سيمان است كه اساسا سبب انبساط و ترك
3Cشود. لذا بتن ساخته شده با سيمان حاوي  مي A كنـد،   هـا ايجـاد مـي    تري را در برابر حمله سـولفات  تر، مقاومت بيش مك

ساز است. عامـل مهـم    رو مشكل تري در برابر كلريدها داشته و از اين مقاومت كم، هرچند بتن ساخته شده با اين نوع سيمان
تـري   كه مقاومت بيش 5ع ديگر در مشخص كردن نوع سيمان، برآورد صرفه اقتصادي است. گاه استفاده از سيمان پرتلند نو

ها دارد، ممكن است به علت گراني يـا عـدم دسترسـي در بعضـي منـاطق       هاي ديگر در برابر حمله سولفات نسبت به سيمان
  خاص قابل توصيه است.    هاي مخلوط ميسر نباشد. در اين موارد كاهش مقدار سيمان تا حد ممكن و ارائه طرح

 اسـت  ممكـن  سيمان از مقداري با ها آن نمودن جايگزين و مصنوعي و طبيعي ياه پوزوالن انواع از استفادهچنين  هم
 سـيمان  در موجـود  كلسـيم  هيدروكسـيد  بـا ها  پوزوالن كه چرا. دهد كاهش زيادي حد تا را سيمان از استفاده مشكالت
 مـواد  اين ديگر طرف ازند. كن مي توليد اسيد و آب درتر  كم انحالل قابليت با و پايدارتر تركيبات ودهند  مي نشان واكنش

  دهند.  مي كاهش را بتن محيط به اسيد نفوذ احتمال و بتن نفوذپذيري
 داشته مطابقت ،ها آن با مرتبط ملي استانداردهاي نسخه آخرين با بايد مصرفي پوزوالني و سيماني شبه سيماني، مواد

 ازتـوان   مـي  باشـد،  نشـده  ملـي  اسـتاندارد  وينتـد  بـه  اقـدام  تـاكنون  مـواد،  ايـن  از برخـي  مورد در كه صورتي در. باشد
  . نمود استفاده معتبر المللي بين استانداردهاي

  تواند يكي از انواع ياد شده زير انتخاب گردد.  مي ،مواد سيماني مورد استفاده در تاسيسات بتني فاضالب با توجه به شرايط
 پرتلند سيمان انواع 

 گدازي آهن كوره سرباره پرتلند سيمان 

 پوزوالني پرتلند انسيم 

 شده گرانول صورت به كوره سرباره و پرتلند سيمان از تركيبي 

 بادي خاكستر و پرتلند سيمان از تركيبي 

 بادي خاكستر و كوره سرباره و پرتلند سيمان از تركيبي  

 سيليس دوده و پرتلند سيمان از تركيبي  
  . است قبول قابل نتايج و املك يها آزمايش انجام به منوطها  سيمان اين از استفاده البته

  پرتلند يها سيمان -6-2-1
 كلسـيم  سـولفات  يـا  گـچ  سنگ مناسب مقدار همراه به كلينكر، كردن آسياب از كه است آبي سيمان پرتلند، سيمان

  آيد.  مي دست به خام متبلور
 انواع. باشد داشته طابقتم 389 شماره به ايران ملي استاندارد با بايد پرتلند يها سيمان انواع يها ويژگي كلي، طور به
  از: عبارتند پرتلند يها سيمان
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 525 و 425 ،325 مقـاومتي  رده سـه  شـامل  وشـود   مـي  داده نشـان  )1 –پ( بـا  كـه  يك نوع پرتلند سيمان 
  باشد.  مترمربع مي سانتي بر كيلوگرم

 شود.  مي داده نشان )2 -پ( با كه شده اصالح پرتلند سيمان يا ،دو نوع پرتلند سيمان  
 شود.  مي داده نشان )3 -پ( با كه شونده سخت زود سيمان يا ،سه نوع پرتلند مانسي  
 شود.  مي داده نشان )4 -پ( با كه كم زايي حرارت با سيمان يا چهار، نوع پرتلند سيمان  
 شود.  مي داده نشان )5 -پ( با كه سولفات برابر در مقاوم سيمان يا پنج، نوع پرتلند سيمان  

  پرتلند يها سيمان لزاميا شيميايي شخصاتم -1-1- 6-2
  باشد.  ) مي1-6( جدول مطابق پرتلند يها سيمان الزامي شيميايي مشخصات

  پرتلند يها سيمان الزامي شيميايي مشخصات - 1- 6 جدول

  5  4  3  2  1 )1(  آزمايش روش  پرتلند سيمان نوع  شيميايي هاي ويژگي  رديف
1  SiO2 (حداقل مقدار مجاز) (درصد وزني سيمان)  -  20  -  -  -  

ره 
شما

به 
ان 

 اير
لي

د م
دار

ستان
ق ا

طب
16

92
  

2  Al2O3 (حداكثر مقدار مجاز) (درصد وزني سيمان)  -  6  -  -  -  
3  Fe2O3 (حداكثر مقدار مجاز) (درصد وزني سيمان)  -  5/6  -  6  -  
4  MgO (حداكثر مقدار مجاز) (درصد وزني سيمان)  5  5  5  5  5  

  3/2  3/2  5/3  3  3  (حداكثر مقدار مجاز) C3A≤%8 قتيبر حسب درصد وزني سيمان و SO3مقدار   5
  -  -  5/4  -  5/3  (حداكثر مقدار مجاز) C3A>%8 بر حسب درصد وزني سيمان وقتي SO3مقدار 

6  LOI (درصد وزني) (حداكثر مقدار مجاز ) 3  5/2  3  3  3  
 75/0 75/0 75/0 75/0 75/0  ( حداكثر مقدار مجاز)مانده نامحلول (درصد وزني)  درصد باقي  7
8  C3S (حداكثر مقدار مجاز) (درصد وزني سيمان)  -  -  -  35  -  
9  C2S (حداقل مقدار مجاز) (درصد وزني سيمان)  -  -  -  40  -  
10  C3A (حداكثر مقدار مجاز) (درصد وزني سيمان)  -  5)2(  7  15  8  

11  C4AF+2(C3A( 

 (درصد وزني سيمان) (حداكثر مقدار مجاز) C4AF+C2Fيا 
-  -  -  -  )2(25 

  الزامي است.  10-525و  10-10،425-325براي هر سه رده مقاومتي1هاي ذكر شده براي سيمان نوع محدوديت-1
  شود.  رعايت شود، اين محدوديت در نظر گرفته نمي )2-6(جدول شماره  4چنانچه محدوديت انبساط سولفات مندرج در رديف  -2

  پرتلند يها سيمان الزامي فيزيكي مشخصات -1-2- 6-2
  باشد. ) مي2-6( جدول مطابق پرتلند يها سيمان الزامي فيزيكي مشخصات

  
  
  
  



 هاي آبياري و زهكشي برداري بتن تاسيسات فاضالب و كانال خت و بهرهاهنماي سار  152

 

  پرتلند يها سيمان الزامي فيزيكي مشخصات -2- 6 جدول

 استاندارد شماره  پرتلند سيمان نوع  ها ويژگي  رديف
  5  4  3  2  1-525  1- 425  1-325  آزمايش

سطح مخصوص به دست آمده از آزمايش  1
 )cm2/gr(بلين(حداقل) 

2800  2800  2800  2800  2800  2800  2800  390  

  391  8/0  8/0  8/0  8/0  8/0  8/0  8/0  انبساط در آزمايش اتوكالو (%) (حداكثر)  2

3  

  زمان گيرش
(با استفاده از 

آزمايش با سوزن 
  ويكا)

 اوليه (حداقل)
 بر حسب دقيقه

45  45  45  45  45  45  45  392  

 نهايي (حداكثر)
  392  6  6  6  6  6  6  6  بر حسب ساعت

  حرارت هيدراتاسيون  4
Cal/gr 

  394  -  60  -  70  -  -  -  روزه (حداكثر) 7
  394  -  70  -  -  -  -  -  روزه (حداكثر) 28

  391  04/0  -  -  -  -  -  -  (حداكثر) % )1(روزه در سولفات 14انبساط   5
  جدول فوق الزامي نخواهد بود.  5ايت ضابطه رديف شماره ، رع5) در مورد سيمان نوع1-6در جدول (11و10هاي  در صورت رعايت ضوابط رديف-1

  پرتلند يها سيمان الزامي مكانيكي مشخصات -1-3- 6-2
  باشد.  ) مي3-6( جدول مطابق پرتلند يها سيمان الزامي مكانيكي مشخصات

  پرتلند يها سيمان الزامي مكانيكي مشخصات -3- 6 جدول

 استاندارد شماره  پرتلند سيمان نوع  ها ويژگي  رديف
  5  4  3  2  1-525  1- 425  1-325  مايشآز

1  

مقاومت فشاري 
 4(ميانگين حداقل 

  آزمونه)
)N/mm2( 

  حداقل)

  393  -  -  5/12  -  -  -  -  روزه (حداقل) 1
  393  -  -  -  -  20  10  -  روزه (حداقل) 2
  393  5/8  -  24  10  -  -  12  روزه (حداقل) 3
  393  15  7  -  5/17  -  -  20  روزه (حداقل) 7
  393  27  18  -  5/31  5/52  5/42  5/32  ه (حداقل)روز 28
  393  -  -  -  -  -  5/62  5/52  روزه (حداكثر) 28

  سيماني مواد فني مشخصات و ها توصيه برخي - 6-2-2
  شود.  ها و مشخصات فني مواد سيماني (سيمان، پوزوالن و مواد شبه سيماني) اشاره مي در اين بخش به بيان برخي توصيه

 طبق مصرف مورد سيمانفيزيكي  وشيميايي  يها ويژگي كنترل از بايد فاضالب، نيبت اتتاسيس سازنده واحد 
 . كند حاصل اطمينان استاندارد

 يها محموله كليه براي ايران ملي استانداردهاي طبق را سيمان مشخصات بايد فاضالب بتني اتتاسيس سازنده 
 . نمايد بايگاني و تهيه  ،گيرد مي تحويل كارخانه از كه سيمان

 باشد سلسيوس درجه 60 از بيش مصرف هنگام نبايد سيمان دماي . 
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 توليـد  بـراي  مسلح غير بتن از يا ندارد وجود لوله پيرامون خاك و فاضالب در توجه قابل كلريد كه مواردي در 
 در كـه  درمـواردي  امـا  شـود،  اسـتفاده  5 نـوع  پرتلنـد  سـيمان  ازگردد  مي توصيه كنيم، مي استفاده اتتاسيس

 سـيماني  از استفاده رود، ميبه كار  اتتاسيس ساخت براي مسلح بتن و است محتمل كلريدها وجودها  فاضالب
3Cكهشود  مي توصيه A باشد درصد 6 حداقل آن .  

 3مقدارC S 3درصد باشد. در صورتي كه مقدار 45تر از  بايد كم  مواد سيمانيC S درصـد  45تـر از   در سيمان بيش 
 استفاده نمود.  درصد 45تر از  ها به عنوان جايگزين براي رساندن اين مقدار به كم توان از پوزوالن است، مي

 كيلوگرم 300 يا مسلح غير بتن براي مترمكعب در كيلوگرم 250 ازتر  كم نبايد مخلوط در سيماني مواد مقدار 
 . باشد مسلح بتن و فوالدي الياف با بتن ايبر مترمكعب در

 و باشـند  اسـتاندارد  مشخصـات  طبـق  كـه  صـورتي  در تنها سيمان هاي جايگزين وها  پوزوالن انواع از استفاده 
 باشـد،  رسيده اثبات به يمحيط واقعي شرايط در دوام و مقاومتي يها آزمايش كليه انجام از پس ها آن عملكرد

 . است استفاده قابل

 هـاي  (روبـاره  سـيماني  شـبه  مـواد  و سـيليس  دوده بـادي،  خاكسـتر  طبيعي، يها پوزوالناز استفاده رتدرصو 
. گيـرد  انجـام  هـا  آن پـذيرش  وتاييـد   بـراي  الزم يها آزمايش بايد معدني، يها به عنوان افزودني گدازي) آهن
 واكـنش  قبيـل  از خـواص  سـاير  و شـده  سـخت  و تازه بتن خواص لحاظ از بايد شده ساخته مخلوطچنين  هم

 . گيرد قرار آزمايش مورد بتن پايايي نهايت در و نفوذناپذيري، ،ها سنگدانه قليايي

 شود، به دليـل سـرعت كـم و تـدريجي      ها استفاده مي هاي طبيعي، خاكستر بادي و روباره در صورتي كه از پوزوالن
 آوري معمولي) بايد انجام شود.  برابر عمل 5/1تري ( در حدود  آوري طوالني فعاليت پوزوالني و سيمان روباره، عمل

 ديـگ  نـوع  و سـنگ  ذغـال  منبـع  به بادي خاكستر كيفيت كه اين علت به بادي خاكستر از استفاده درصورت 
 بسـيار  موجود بادي خاكسترهاي كيفيت دارد، بستگي ذغال ميزان وآيد  به وجود مي خاكستر آن از كه بخاري
 سـيمان  جـايگزين بـه صـورت    را بادي خاكستر از پاييني استفاده درصد ،جودمو هاي نامه آيين لذا. است متغير
 25 كـردن  جـايگزين  تنها ASTM C-76 و 8906 شماره به ايران استاندارد خصوص اين در. نمايند مي توصيه
  . داند مي مجاز را بادي خاكستر با سيمان درصد

 بـا  بايـد  اي سـرباره  يـا  اي روبـاره  پرتلنـد  و زوالنيپو پرتلند آميخته، پرتلند يها سيمان مانند ويژه يها سيمان 
 . باشند داشته مطابقت ها آن با مرتبط ملي استانداردهاي

 در باشـد.  منطبـق  3433 شـماره  بـه  ايران ملي استاندارد با بايد بتن ساخت در استفاده مورد مصرفي پوزوالن 
 الزامــي شــيميايي و يزيكــيف مشخصــات و طبيعــي پــوزوالن مشخصــات ترتيــب بــه )5-6( و )4-6( جــداول

 بنـدي  طبقـه  بيـان  بـه  اجمـال  بـه  3-2-6 بخـش  درچنين  هم است. شده ارائه بتن در مصرفي ميكروسيليس
   است. شده پرداخته مصنوعي و طبيعي هاي پوزوالن
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 بـراي  حـال  هـر  بـه  امـا  نـدارد؛  پـوزوالني  سـيماني  مـواد  فيزيكي عملكرد بر تاثيري رطوبت موارد، تر بيش در 
 ايـن  كـردن  انبـار  و حمـل  تجهيـزات  داشت. نگه خشك بايد را مواد اين تخليه، و حمل مشكالت از جلوگيري

   است. پرتلند سيمان براي الزم تجهيزات مشابه ،مواد
 كليـه  بايـد  پيمانكار. شد خواهد تحويل كارگاه به پاكتيبه صورت  اوقات گاهي و فله صورت به معموال سيمان 

 هر صحيح توزين شرايط . تامينكند تامين را سيمان تخليه و توزين حمل، ايبر ضروري تمهيدات و تجهيزات
 هـاي  وليتومسـ  از حمل هنگام مناسب كيفيت حفظ و شود مي تحويل سيمان سيلوي محل به كه اي محموله
 . است پيمانكار

 رطوبت اب سيمان تماس ها آن در كه گيرد صورت تميزي شده هوابندي بونكرهاي وسيله به بايد سيمان حمل 
 به سيمان تخليه و حمل بارگيري، عمليات در سيماني محمولة اگر نباشد. ممكن وجه هيچ به مرطوب هواي يا
 بـه  را آن بايـد  پيمانكـار  شود، متاثر گرما) يا و باران (باد، جوي نامساعد شرايط از يا و ببيند آسيب صورت هر

 قبـل  از گيرد، كار به خواهد مي كه سيمان تخليه و حمل روش براي بايد پيمانكار كند. خارج كارگاه از سرعت
   .كند اخذ را نظارت دستگاه يا خريدار كتبي يهتاييد

 است شده پرداخته سيماني شبه مواد تخصوصيا بيان به اجمال به 4-2-6 بخش در .  

  3433 استاندارد اساس بر بتن در مصرفي طبيعي پوزوالن مشخصات - 4- 6 جدول
  حداكثر  حداقل  وزني درصد مجموع  الزام نوع  وزني) (درصد استاندارد محدوديت  ايران) 1262 آزمايش روش( طبيعي پوزوالن ويژگي

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 70  -  اجباري  
 اجباري  4  -  سولفيت

 اجباري  3  -  گوگرد

 اجباري  3  -  ميزان رطوبت

 اجباري  10  -  افت وزني ناشي از سرخ شدن

  اجباري  Na2O(  -  5/1حسب  هاي پوزوالن (بر مجموع قليايي

 ASTM C1240 اساس بر بتن در مصرفي سيليس دوده الزامي شيميايي و فيزيكي مشخصات - 5- 6 جدول

  (درصد) استاندارد محدوديت  ميكروسيليس ويژگي
  حداكثر  حداقل

SiO2  85  -  
  3  -  ميزان رطوبت

  6  -  افت وزني ناشي از سرخ شدن
  10  -  ميكرون 45مانده بر روي الك  باقي

  -  15  سطح مخصوص (مترمربع بر گرم)
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 ها پوزوالن -6-2-3

 يـا  و بـوده  چسـبندگي  ارزش فاقد تنهايي به خود كه آلوميناتي - سيليسي يا سيليسي مواد از عبارتند پوزوالني مواد
 بـا  رطوبـت  مجـاورت  در و متعـارف  دمـاي  در ريـز،  بسـيار  ذرات صـورت  بـه  امـا  هسـتند،  كـم  چسبانندگي ارزش داراي

 كـه  است تركيباتي مشابه حدودي تا ها آن ساختار كهكنند  مي توليد را تركيباتي ودهند  مي واكنش كلسيم سيدهيدروك
  . صنعتي يا مصنوعي يها پوزوالن و طبيعي يها پوزوالن نوعند: دوها  شود. پوزوالن مي توليد پرتلند سيمان آبگيري اثر بر

  طبيعي يها پوزوالن -3-1- 6-2
 غيـر  آتشفشـاني  خاكسـترهاي  شـامل  عمـده به طـور   و دارند وجود شده تكليس يا خام انواع در طبيعي يها پوزوالن

  باشند.  مي بلورين

  صنعتي يا مصنوعي يها پوزوالن -3-2- 6-2
 بـرنج  پوسته خاكستر و متاكائولن بادي، خاكستر سيليسي، دوده شامل عمده طور به صنعتي يا مصنوعي يها پوزوالن

  باشند.  مي
 اي مـاده  و بوده فروسيليس و فروآلياژ صنايع الكتريكي قوس هاي كوره فرعي صولمح ميكروسيليس يا سيليسي دوده

  . دارد نشده بلوري سيليس درصد 85 از بيش كه شديد بسيار پوزوالني فعاليت با است
 از شـده  متصـاعد  غبار و ذراتآوري  جمع از كه هستند ريزي بسيار خاكسترهاي شامل )Fly Ash( بادي خاكسترهاي

   .شوند مي توليد حرارتي هاي نيروگاه سنگ زغال سوختن
 برخي از حاصل آمورف سيليس داراي درآن،مانده  باقي محصوالت بعضي وسنگ  زغال سوختن از حاصل خاكسترهاي

 . هستند مناسب پرتلند سيمان بتن در مصنوعي يها پوزوالن عنوان به مصرف براي كهباشند  مي صنعتي يها كارخانه

. دارنـد  نيـز  سـيماني  خـواص  بـادي  خاكسترهاي از برخي وليباشند.  مي پوزوالني مواد ي دارايباد خاكسترهاي تمام
 آن امـر  ايـن  علـت . دهند بروز خود از سيماني خواص ندتوان مي پرتلند سيمان يا كلسيم هيدروكسيد افزودن بدون يعني
  باشند.  مي آهك مقاديري حاوي خود بادي، خاكسترهاي نوع اين كه است

 سـيمان  بين فضاهاي بادي خاكستر واكنش محصوالت شود،آوري  عمل خوبي به بادي خاكستر حاوي بتنكه  هنگامي
دهـد.   مـي  كـاهش  مخرب شيميايي مواد و آب برابر در را بتن نفوذپذيري نتيجه در وكنند  ميپر را هيدراتاسيون حال در

 حجـيم  يهـا  سـازه  در را اوليـه  حـرارت  توليـد  افـزايش  پرتلند، سيمان با مقايسه در بادي خاكستر واكنش كندتر سرعت
 از تنهـا  اسـتفادة  صـورت  در كـه گـردد   مي بتن در خواصي ايجاد سبب بادي خاكستر مناسب يها كند. نسبت مي محدود
  . نيستيابي  دست قابل پرتلند، سيمان

 را پـوزوالني)  خـواص  بـا  بـادي  (خاكسـتر  F گـروه  بـادي  خاكسـتر  شوند. مي تقسيم C و F گروه دو به بادي خاكستر
 برخي در مقدار اين اما دهند، مي تشكيل درصد 5 از تر كم كربن مقدار با )CaO درصد 8 از تر (كم كلسيم كم خاكسترهاي
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 گروه به نسبت پوزوالني) و سيماني خواص با بادي (خاكستر C گروه بادي خاكسترهاي رسد. مي نيز درصد 10 به ها آن از
F دسته دو به خود كه خوردارندبر تري بيش كلسيم مقدار از CI كلسيم (مقدار (نوع و متوسط CH مقدار)  زيـاد)  كلسـيم 

 شـرايط  از بادي خاكسترهاي از برخي است. تر كم درصد 2 از معموال C گروه بادي خاكستر كربن مقدار شوند. مي تقسيم
 و سيمان وزن درصد 25 تا درصد 15 ارمقد به اغلب ،F گروه بادي خاكستر از برخوردارند. C و F گروه دو هر بندي دسته

   شود. مي استفاده سيماني ماده جرم درصد 40 تا 15 مقدار به C گروه خاكستر نرمه از
 شـكل)  (بـدون  آمـورف  و رنـگ  سفيد آلومينيم سيليكات يك و شود مي مشتق شده تخليص كائولن رس از متاكائولن

 تركيبـاتي  تـا  دهـد  مـي  واكـنش  معمـولي)  سـيمان  شـدن  تههيدرا (محصول كلسيم هيدروكسيد با شدت به كه باشد مي
 سـبب  و شـود  مـي  اسـتفاده  سـيمان  وزن درصـد  15 تـا  5 جايگزيني ميزان با متاكائولن. بگيرد شكل سيماني و چسبنده
 از ناشـي  يهـا  خسـارت  كنتـرل  و (سـفيدك)  زدگـي  شوره موثر كنترل ،تر بيش دوام نفوذپذيري، كاهش مقاومت، افزايش
 نيـز  رنگـي  يهـا  بـتن  در پـوزوالن  اين از متاكائولن سفيد رنگ به توجه باگردد.  مي )ASR( سيليسي ياييقل يها واكنش
  شود.  مي استفاده

 زيـادي  ميـزان  داراي وآيـد   مـي  دسـت  بـه  خـاص  شـرايط  تحت برنج پوسته سوختن از برنج پوسته خاكستر
 بـا  بايـد  ها آن نبود صورت در و ايران ملي استانداردهاي با بايدها  پوزوالن مشخصات. است غيركريستالي سيليس

  .  باشد داشته مطابقت المللي بين معتبر استانداردهاي از يكي

  سيماني شبه مواد -6-2-4
كنند.  مي پيدا سيماني خواص شوند فعال مناسب اي گونه به كه صورتي در و هستند هيدروليكي پنهان خاصيت داراي

 روباره سيماني شبه ماده ترين متداولدهند.  مي نشان پرتلند سيمان شابهم واكنشي آب با قليايي محيط در فقط مواد اين
  . استگدازي  آهن كوره سرباره يا

 هـا  آن نبـود  صـورت  در و 3517 ملي استاندارد جمله از ايران، ملي استانداردهاي با بايد سيماني شبه مواد مشخصات
  . باشد تهداش مطابقت المللي بين معتبر استانداردهاي از يكي با بايد

  اي كيسه يها سيمان مصرف و انباركردن نقل، و حمل بندي، بسته الزامي ضوابط -6-2-5
 خارجي مواد و رطوبت كه اي گونه به شود، بندي بسته انعطاف قابل و مقاوم مناسب، هاي كيسه در بايد سيمان 

   نشود. پاره نقل و حمل هنگام در سيمان كيسه و كنند نفوذ آن داخل به نتواند
 باشد. 4543 شماره به ايران ملي استاندارد با مطابق بايد اي كيسه هاي سيمان كاغذي پاكت مشخصات   
 مقاومـت  بايـد  يـك،  نـوع  هـاي  سيمان در شود. درج آن توليد تاريخ و سيمان نوع بايد سيمان هاي كيسه روي 

  .گردد قيد نيز سيمان
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 باشد. مي كيلوگرم 50 بايد سيمان كيسه هر اسمي وزن   
 ثبت تحويل برگ در بايد توليد تاريخ و سيمان نوع و كارخانه مشخصات كارگاه، به شده وارد حمولهم هر براي 

   باشد. شده
 هـم  با ها آن اشتباه امكان كه اي گونه به شوند، نگهداري طورجداگانه به نوع اساس بر بايد اي كيسه هاي سيمان 

   باشد. نداشته وجود
 بـاالتر  خـود  اطـراف  سطح از متر ميلي 100 اندازه به كم دست كه خشك، كف روي بايد اي كيسه هاي سيمان 

   گيرند. قرار باشد،
 ها، به ترتيب ورود به انبار مصرف شوند.  اي باشد كه كيسه گونه هاي سيمان در انبار بايد به ترتيب قراردادن كيسه  
 بـر  مشـروط  اسـت،  پاكت 12 كرد انبار هم روي برتوان  مي كه سيمان  كيسه تعداد حداكثر خشك، مناطق در 

 90 از بـيش  نسـبي  رطوبـت  با و شرجي مناطق در فوق اعداد نكند. تجاوز متر 8/1 از ها آن كل ارتفاع كه اين
   باشد. مي متر 2/1 و پاكت 8 ترتيب به درصد،

 داده قـرار  يكديگر از متر ميلي 80 تا 50 فاصله با يكديگر، به نزديك بايد سيمان هاي كيسه خشك، مناطق در 
 رطوبـت  بـا  و شـرجي  منـاطق  در بشـود.  سيمان شدن خشك موجب ها كيسه بين از هوا جريان عبور تا وندش

   شوند. چسبانيده يكديگر به بايد سيمان هاي كيسه درصد، 90 از بيش نسبي
 فاصـله  سـقف  از متـر  ميلـي  600 و ديوارهـا  از متـر  ميلي 300 حداقل بايد مناطق، همه در سيمان، هاي كيسه 

   ند.باش داشته
 انبارهـاي  در بايـد  يـا  سـيمان  هـاي  كيسـه  باشـد،  داشته وجود بارندگي احتمال كه هايي فصل در و مناطق در 

 نحـو  بـه  هـا  ورقـه  اين و شده پوشانيده پالستيكي هاي ورقه با ها آن روي كه اين يا و شود نگهداري سرپوشيده
 يهـا  سيسـتم  و ها پنجره درها، ها، فصل ينا در و مناطق اين در شود. محكم و پايدار اطراف در مطمئني كامال
   شود. جلوگيري انبار در مرطوب هواي جريان از تا شوند نگهداشته بسته بايد تهويه

 سـاير  در و توليـد،  از پـس  روز 45 درصـد،  90 از بـيش  نسـبي  رطوبت با مناطق در بايد اي كيسه هاي سيمان 
 ايـن  نشـد،  ميسـر  امـر  ايـن  اجتنـاب  قابـل  غيـر  اليلد به بنا اگر و شوند، مصرف توليد از پس روز 90 مناطق
   گيرند. قرار آزمايش مورد مصرف از قبل بايد ها سيمان

 بايـد  را ها سيمان گونه اين درآيد. فشرده هاي كلوخه صورت به است ممكن شود انبار زياد مدت به كه سيماني 
 غلتانيـدن،  بـار  يـك  بـا  كـه  صـورتي  در درآيند. پودر صورت به تا كرد اصالح كف روي بر ها پاكت غلتانيدن با

 در منـدرج  هاي آزمايش تحت بايد مصرف از قبل گرنه و كرد مصرفتوان  مي را آن شود تبديل پودر به كلوخه
   شود. كنترل بند اين ضوابط و گيرد قرار دهم فصل

 است. شده داده نشان 1-6 شكل در سيمان هاي پاكت صحيح نگهداري نحوه   
 باشد. مي 2761 شماره به ايران ملي استاندارد با مطابق سيمان، مصرف و نگهداري ضوابط ساير   
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   فله يها سيمان مصرف و انباركردن الزامي ضوابط -6-2-6
 انبارهاي در اي فله سيمان كردن انبار از تاس الزم. شوند نگهداري استاندارد سيلوهاي در بايد فله، يها سيمان 

  . نمود خودداري بنايي مصالح با شده ساخته و استاندارد غير

  
  سيمان هاي پاكت صحيح نگهداري نحوه - 1- 6 شكل

 باشند شده طراحي و محاسبه اي سازه نظر از بايد ها آن هاي شالوده و سيمان سيلوهاي .  
 در اي دريچـه  نيـز  و سـيلو،  داخـل  در سيمان تراز موقعيت تعيين براي ترازنما، به مجهز بايد سيمان سيلوهاي 

  . باشند سيمان زدن طاق صورت در زدن، ميل براي پايين
 بـرگ  در بايـد  سـيمان  توليـد  تـاريخ  و سيمان نوع و كارخانه مشخصات اه،گكار به شده وارد محموله هر براي 

  . باشد شده ثبت تحويل
 نتيجـه  در وگيـرد   مـي  صورت فشرده هواي كمك به سيلو داخل به كاميون مخزن از سيمان انتقال كه آنجا از 

  . كرد پر را سيلوها اسمي ظرفيت درصد 80 از بيش نبايد ،شود مي ورممت تدريج به سيمان
 بـا  هـا  آن اشتباه امكان كه اي گونه به كرد، نگهداري جداگانه طور به ها آن نوع اساس بر بايد را فله يها سيمان 

  . شود مشخص مناسبي نحو به بايد سيلو هر در موجود سيمان نوع. باشد نداشته وجود هم
 قابـل  غيـر  داليـل  بـه  بنا اگر و شود، مصرف توليد از پس روز 90 حداكثر بايد سيلو، در شده رينگهدا سيمان 

  . گيرد قرار آزمايش تحت مصرف از قبل بايد نشد، پذير امكان امر اين اجتناب
 اطمينـان  بايـد . شـوند  تميز روز هر پايان در و باشد سيمان اندود از عاري سيلو متحرك يها قسمت تمام بايد 

 از اسـتفاده  بـا چنـين   هـم  و شود تميز روز هر بايد قيف. باشند نشده خم ها دستگيره و ها اهرم كه كرد لحاص
 . گيرد قرار آزمايش موردگيري  اندازه مكانيزم دقت مختلف، هاي وزنه

 باشدمتر  سانتي 20 حدود آن قطر و باشد داشته فاصله زمين از متر 5/1 حدود بايد قيف انتهاي . 
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 فشـار  و نمـود  پـر  را آن موجـود  وسايل با بتوان تا شود محدود متر 15 به بايد زمين سطح از سيلو كل ارتفاع 
 . نيابد افزايش زيرين يها سيمان بر وارده

 گردد تخليه بارگيري هنگام در سيلو هواي تا شود تعبيه دار كالهك هواكش يك بايد سيلو باالي در . 

 متـر    ميلـي  3 به باال در را آن تدريجه بتوان  مي و بودهمتر  ميلي 5 پايين در سيلو فوالدي ورق ضخامت حداقل
 . داد كاهش

 زود شدن كلوخه از جلوگيري جهت سيمان تحتاني توده در تالطم ايجاد براي هوادهي سيستمشود  مي توصيه 
 . شود گرفته كار هب آن هنگام

 گردد.  مي آن كيفيت كاهش باعث رازي شود، داريدخو سيلو در داغ يها سيمان انباشتن ازشود  مي توصيه 

 صورت غيرقابل استفاده خواهند بود.  فيلترهاي هواي سيلو بايد بعد از خروج سيمان پاك و تميز گردند. در غير اين 

 شوند تعويض بايد ماه 12 هر سيلو هواي فيلترهاي . 

 دشو انجام راحتي به سيمان ذرات تخليه تا باشد صاف كامال بايد سيلو داخلي سطح .  
 سـيلو  اطـراف  ديـواره  به سيمان ذرات زمان مرور به. باشد درجه 50 حداقل بايد سيلو مخروطي قسمت شيب 

 شـكل  ،2-6 شـكل . كـرد  تميـز  و پاك را سيلو باد، ماليم فشار بابار  يك وقت چند هر است بهتر كهچسبد  مي
  دهد.  مي نشان صحيح و غلط صورت به را سيلو هندسي

    

 غلط
پايين سيلو مسطح و يا چهار طرف آن صاف باشد، سيمان  چنانچه قسمت

  شود. به صورت مخلوط و يكنواخت خارج نمي

 صحيح
راحتـي   درجه است تا خـروج سـيمان بـه    50شيب سيلو در قسمت پايين 

  انجام شود
  سيمان سيلوي هندسي لشك -2- 6 شكل
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  سيلو داخل به سيمان تخليه چپ) (سمت بونكر، به سيلو از راست (سمت سيمان، انتقال نحوه - 3- 6 شكل

 2761 شـماره  بـه  ايـران،  ملي استاندارد با مطابق ،ها آن در سيمان نگهداري ضوابط و سيلوها مشخصات ساير 
  باشد.  مي

  سنگدانه - 6-3

 دوام در اساسـي  نقـش  هـا  آن كيفيت ،دهند مي تشكيل را بتن مخلوط از اي عمده حجمها  سنگدانه كه اين به توجه با
  . شتدا خواهد بتن

 يهـا  باشـد. سـنگدانه   مـي  اسيدي حمالت برابر درها  سنگدانه مقاومت ،ها سنگدانه از استفاده براي ديگر مهم نكات از
 و آهـك  سـنگ  ماننـد  كربنـاتي  يهـا  سنگدانه اما هستند، مقاوم اسيدها حمله برابر در كوارتزيت و گرانيت مانند سيليسي
  دهند.  مي شانن واكنش اسيدها با موارد بسياري در دولوميت
يابـد، چـرا كـه در     تر باشد، مقاومت بتن در برابر اسيد افزايش مي چنين هر چه نسبت سنگدانه به سيمان در بتن بيش هم

  ماند.  پذيرترين جزء بتن است، باقي مي تري براي خمير سيمان كه آسيب حجم ثابتي از بتن با افزايش مقدار سنگدانه حجم كم
هـا   سنگدانه نوع و مضر امالح سايشي، مقاومت ريز، ذرات ،بندي دانه همچون يمسايل به رفيمص يها سنگدانه مورد در

  . داشت ويژه توجه بايد اسيدي حمله با واكنش چگونگي لحاظ از
  . باشد داشته مطابقت 302 شماره هب ايران ملي استاندارد با بايد بتن در مصرفي يها سنگدانه يها ويژگي طوركلي به

  درشت يها سنگدانه اسمي اندازه ينتر گبزر محدوديت - 6-3-1
  باشد:تر  بيش زير مقادير از يك هيچ از نبايد درشت يها سنگدانه اسمي اندازه ينتر بزرگ
 بتن قالب داخلي بعد ينتر كوچك پنجم يك  
 دال ضخامت سوم  يك  
 ميلگردها بين آزاد فاصله حداقل چهارم سه  
 ميلگردها روي بتني پوشش چهارم سه  
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 38 آرمه بتن در اينچ) 5/1(متر  ميلي  
 63 مسلح غير بتن در اينچ) 5/2(متر  ميلي  

  بندي دانه -6-3-2
 وبنـدي   دانـه  حدود كردن مشخص براي دليل چند. است سنگدانه نمونه در سنگي يها دانه توزيع ،بندي دانه از منظور

 مقـدار  طـور  همـين  وها  نهسنگدا يها نسبت روي بر حدود اين. دارد وجود بتن ساختن در سنگدانه اسمي اندازه حداكثر
  . است گذارتاثير پروژه اقتصادي صرفه و بتنشدگي  جمع پمپاژ، قابليت يي،كارآ الزم، آب و سيمان

 سـنگدانه بنـدي   دانه در چنانچه. است گذارتاثير تازه بتن ييكارآ و يكنواختي روي بر جدي طور بهبندي  دانه تغييرات
بينـي   پـيش  كـه  آنجـا  از. داد تغييـر  را مخلـوط  يهـا  نسـبت  بايد آكار بتن توليد براي دهد، روي وسيعي تغييرات درشت

 در تغييـرات  كـاهش  بـه  نسبت درشت سنگدانهجايي  جابه و توليد در يكنواختي حفظ اغلب است، دشواري كار تغييرات،
 قبـول  قابـل  هشـد  مشخص محدوده در خصوصا سنگي، مصالحبندي  دانه منحني بايد بنابراين است؛تر  بندي اقتصادي دانه

 درشـت  سـنگدانه  و درشـت  بسـيار  ماسه و هستند؛ اقتصادي غير غالبا ريز خيلي يها ماسه طرفي از. گيرد قرار استاندارد
 ييهـا  سـنگدانه  وتـر   بزرگ اسمي اندازه حداكثر با سنگدانه از استفاده طوركلي، بهكنند.  مي توليد ناكارا و زبر يها مخلوط

 نباشـد،  زيـاد  بسـيار  يـا  كـم  بسـيار  هـا  آن در هـا  دانـه  انـدازه  از برخـي  و بـوده  اي يوسـته پ بنـدي  دانـه  منحني داراي كه
 سنگدانه مخصوص سطح كار اين با زيرا ؛گردد مي پروژه شدنتر  اقتصادي باعث ودهند  مي ارائه را نتايج ترين بخش رضايت

 خميـر  بـه هـا   سـنگدانه  بين خالي فضاي ردنپرك براي رو اين از ويابد  مي كاهشها  سنگدانه بين خالي فضاي آن پي در و
 بـتن  توليد طوركلي بهشود.  مي بتن كارايي بهبودچنين  هم و سيمان مصرف كاهش موجب كه داريم نياز يتر كم سيمان
  . است مقدار، ينتر كم نه اما كم، خالي فضاي مقدار با ييها سنگدانه مستلزم اقتصادي، و بخش رضايت
 اندازه حداكثر افزايش باباشد.  مي مرتبطها  سنگدانه اندازه حداكثر به بتن در مطلوب هواي مقدار كه است ذكر به الزم
 درهـا   سـنگدانه  حجم ،ها سنگدانه اندازه افزايش با كه است آن امر، اين علت ؛يابد مي كاهش بتن هواي مقدار ،ها سنگدانه

 خميـر  در عمـال  هـوا كـه   ايـن  بـه  توجـه  با وابد ي مي كاهش سيمان خمير حجم آن با متناسب و افزايش بتن حجم واحد
 مطلـوب  هـواي  مقـدار  اسمي، اندازه حداكثر افزايش با. يافت خواهد كاهش هوا كل حجم بنابراين ،شود مي ايجاد سيمان
  . يابد كاهش بايد حاد شرايط براي

  بتن در مصرفي (ماسه) ريز سنگدانهبندي  دانه الزامي ضوابط -6-3-2-1
  باشد. ) مي6-6( جدول با مطابق ضوابط اين
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  بتن در مصرفي ريز يها بندي سنگدانه دانه الزامي ضوابط -6- 6 جدول

  )متر ميلي( الك يها چشمه يها اندازه
  الك هر از كرده عبور وزني درصد

  اختياري محدوده  اجباري محدوده
  بااليي محدوده  پاييني محدوده  بااليي محدوده  پاييني محدوده

5/9  100  100  100  100  
75/4  89  100  95  100  
36/2  60  100  80  100  
18/1  30  90  50  85  
6/0  15  54  25  60  
3/0  5  40  5  30  
15/0  0  15  0  10  

  
  . گيرد صورت 4977 شماره به ايران ملي استاندارد با مطابق بايد الك، با ريز يها بندي سنگدانه دانه آزمايش روش

  بتن در فيمصر (شن) درشت سنگدانهبندي  دانه الزامي ضوابط -6-3-2-2
  باشد.  ) مي7-6( جدول با مطابق ضوابط اين

  ها سنگدانه سطحي بافت و شكل -6-3-3
. اسـت  گـذار تاثير شـده  سخت بتن ازخصوصياتتر  بيش تازه بتن خصوصيات روي برها  سنگدانه سطحي بافت و شكل

 وتـر   بـيش  آب بـه  متـراكم  و گـرد  صـاف،  يها سنگدانه به نسبت دراز و تيزگوشه زبر، بافت با ذرات كارا، بتن توليد براي
 بايـد  ثابـت،  رواني بهيابي  دست براي شكسته يها سنگدانه در كليبه طور  و دارند نياز يتر بيش سيمان به آن با متناسب

  . كرد اضافه مخلوط به را زيادتري آب

  بتن در مصرفي درشت يها بندي سنگدانه دانه الزامي ضوابط -7- 6 جدول
 حسب بر الك اسمي اندازه
  مربع) (چشمهمتر  يميل

  الك هر از كرده عبور وزني درصد
mm 63  mm 50  mm 5/37 mm 25  mm 19  mm 5/12 mm 5/9  mm 75/4 mm 36/2 

  0  0  0  5تا  0  -   15تا  0  70تا  35 100تا  90  100  50تا  25
  -   5تا  0  -   30تا  10  -   70تا  35  -  100تا  95  100  50تا  75/4
  -   -   5تا  0  -   15تا  0  55تا  20 100تا  90  100    5/37تا  19
  -   5تا  0  30تا  10  -   70تا  35  -  100تا  95  100    5/37تا  75/4
  -   -   5تا  0  10تا  0  55تا  20 100تا  90  100  -     25تا  5/12

  5تا  0  10تا  0  -   60تا  25  -  100تا  95  100  -     25تا  75/4
  -   5تا  0  15تا  0  55تا  20 100تا  90  100  -   -     19تا  5/9
  5تا  0  10تا  0  55تا  20  -  100تا  90  100  -   -     19تا  75/4
  5تا  0  15تا  0  70تا  40 100تا  90  100  -   -   -     5/12تا  75/4
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 بـر  بلكـه  ،دهند مي افزايش را نظر مورد سيمان به آب مقدار و سنگدانه جانبي سطح تنها نه سوزني و پولكي يها دانه
 بلغزنـد  ديگـر  يها دانه روي يا يكديگر روي ندتوان مين نامنظم شكل با ييها ذارند. دانهگ مي سوءتاثير  نيز تازه بتن ييآكار
 زيـاد  مقـادير  وجـود چنـين   گـردد. هـم   مـي  ييآكـار  كـاهش  نتيجـه  در و داخلـي  اصطكاك افزايش باعث موضوع اين كه

 در مشـكل  ايجاد بر عالوه و شود مخلوط اندازه از بيش شدن خشن موجب دتوان مي بتن در سوزني و پولكي يها  سنگدانه
  . شود پمپ يها لوله در بتن گيركردن يا بتن دركرموشدگي  و خالي يها حفره آمدن پديد سبب ،ريزي بتن يندآفر

 مـالت  و اخـتالط  آب مقدار خالي، فضاهاي ريز، يها سنگدانه ويژه بهها  سنگدانه سطح زبري و گوشگي تيز افزايش با
 يهـا  سـنگدانه  بـا  شكسـته  يهـا  سنگدانه كردن جايگزينيابد.  مي افزايش معين ييآكار يك بهيابي  دست براي نياز مورد

 سـطح  باشـند،  تـر  گوشـه  گردها  سنگدانه كه چقدر هرشود.  مي تازه بتن يها ويژگي در عمده تغيير موجب غالبا نشكسته
 كمـك  سـيمان  مصـرف  شـدن  بهينه به مرا اين ويابد  مي كاهش نياز مورد سيمان به آب مقدار و استتر  كم ها آن جانبي

 تقويـت به دليـل   معموال برابر، سيماني مواد مقدار با نشكسته و شكسته سنگدانه دو هر بخش رضايتبندي  دانه باكند.  مي
. باشـد)  نداشـته  مناسـب  ييكـارآ  بـتن  اسـت  ممكـن  (امـا  شودتر  بيش شكستهها  سنگدانه با مقاومت بايد مشترك فصل
 مقاومت و بهتر سيمان خمير با ها آن پيوستگي باشند، شكستهها  سنگدانه چنانچه ثابت، سيمان به آب نسبت باچنين  هم

  آيد.  به دست مي يتر بيش
 طرفـي  از وشـود   مـي  توصـيه  گردگوشـه  يهـا  سنگدانه از استفاده يي، آكار افزايش منظور به شد اشاره كهگونه  همان
 حالـت  دو از تركيبـي  تـا  اسـت  الزم بهينـه،  حالت يك انتخاب برايد. شو مي مقاومت افزايش باعثها  سنگدانه شكستگي
 نتـايج  هـم  بـا  شكسته شن و گردگوشه ماسه از استفاده معموال. شود رعايت درشت و ريز مصالح در گردگوشه و شكسته
  دهد.  به دست مي بهتري

 مخصوص سطح داراي و دارد گيپركنند و ييآكار در زيادي نقش ماسه، كه است اين گردگوشه ماسه از استفاده علت
 مـالت  و سـيمان  ويابـد   مي كاهش توجهي قابل مقدار به بتن ييآكار شكسته، ماسه از استفاده صورت در. است يتر بيش
 بـتن  مقاومـت  افـزايش  در چنـداني تـاثير   شكسـته  ماسه كه است حالي در اينكند.  مي جذب خود سطح در را يتر بيش
  شود.  مي حاصل بتن مقاومت در ناچيزي تغيير بازمان  هم مناسبي ييآكار گردگوشه، ماسه از استفاده با بنابراين. ندارد

 داشـته  ييآكـار  بـر  فاحشيتاثير  تا نيست زيادي مخصوص سطح داراي و است مقاومت در شن، عمدهچنين تاثير  هم
  كند.  مين چنداني تغيير بتن ييآكار كه حالي دردهد  مي افزايش را بتن مقاومت شكسته، شن از استفاده بنابراين. باشد

  ها سنگدانه رطوبت -6-3-4
 از اسـتفاده گـذارد.   تـاثير مـي   مخلـوط  آب كل مقدار بر زيرا دارد، بسياري اهميت سنگي مصالح در موجود آب مقدار

سـاز   بـتن  ماشـين مسـوول   معموالشود.  مي بتن تضعيف نهايت در و بتن مخلوط آب افزايش باعث مرطوب سنگي مصالح
 ولي كند كنترل را مخلوط آب مقدار آن، مبناي بر و داده تشخيص را مصالح حد از بيش بودن تر يا خشك كه است قادر
 و باشـد  يكسان سنگي مصالح كل رطوبتشود  مي سعي ،ها مخلوط از يك هر ييآكار بودن متفاوت و كار سختي دليل به
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 بماننـد  بـاقي  نخورده دست خود جاي در اعتس 16 مدت به و بزرگ دپوهاي صورت به سنگي مصالح كهشود  مي توصيه
متـر   ميلي 600 تا 300 حدود يعني دپو پايين يها قسمت از شود سعي بايد و شوند خشك يا و زهكشي اضافي يها آب تا

 درصد كه داشت توجه بايد البته شوند؛ استفاده بتن ساخت براي مصالح ،مراحل اين طي از بعد و نشود استفاده آن پايين
دانـه   درشت و ريزدانه مصالح از يك هر رطوبت درصد بايد وشوند  مين خشك مصالح ولي شده يكسان دپو، از عدب رطوبت

  . شود گرفته نظر در
 مقاومـت  بـه  رسـيدن  بـراي  و شـده  زيـاد  بتن در مصرفي آب مقدارشود  مي باعث ،ها سنگدانه رطوبت نگرفتن نظر در

 بـتن  در سـيمان  مصـرف  كـردن  بهينـه  بهها  سنگدانه رطوبت به توجه لذا ؛يابد مي افزايش سيمان مصرف مقدار مشخص،
  كند.  مي فراواني كمك

  تازه بتن خواص بر سنگدانه اثر -6-3-5
دهـد.   مـي  كاهش را مقاومت كسب واندازد  تاخير مي به را بتنسخت شدن  و گيرش ،ها سنگدانه در آلي يها ناخالصي

ـ  مـي  سـنگدانه  در آب در شونده لح يها نمك يا ليآ مواد اندازه از بيش مقادير وجود  ماننـد  تـازه  بـتن  خـواص  بـر  دتوان
  . بگذارد منفيتاثير  هوا مقدار و نياز مورد آب مقدار گيرش، زمان اسالمپ،

تـر   كـم  خشـك  مصـالح  به نسبت مرطوب ريزدانه مصالح و درشت يها سنگدانه به نسبت كوچك و گرد يها سنگدانه
 درهـا   دانـه ريز مقدار اختالط، هنگام در كهشود  مي باعث سايش برابر در دانهسنگ كم مقاومتشوند.  مي جداشدگي دچار
 الزم، مقاومـت  بـه  رسـيدن  براي آن پي در و يابد افزايش بتن نياز مورد آب مقدار است ممكن نتيجه در و شده زياد بتن

 از استفاده بنابراين. دارد بتن رد سيمان مصرف كردن بهينه در منفيتاثير  امر، اينيابد.  مي افزايش سيمان مصرف مقدار
  شود.  مين توصيه ييها سنگدانه چنين

  از: عبارتند دارند، قرارها  تاثير سنگدانه تحت كه تازه بتن خواص

  ييآكار -الف
  . شوند گرفته نظر در سنگدانه يها ويژگي اختالط، طرح هنگام در كه است الزم مناسب ييآكار بهيابي  دست براي
 اخـتالط  آب مقـدار  چنانچه بنابراينذارند. گ  تاثير مي اختالط آب مقدار برها  دانه شكل يا سنگدانهندي ب دانه در تغيير

  . دهد تغيير را بتن رواني دتوان بندي مي دانه ياها  سنگدانه شكل در تغييري هرگونه شود، داشته نگه ثابت بتن
 كلـي بنـدي   دانـه  منحنـي  درشـت،  سـنگدانه  اندازه ينتر بزرگ چون عواملي به بتن چسبندگي خواص بر سنگدانه اثر

 مخلـوط  در دانه اندازه يك حد از بيش افزايش مثال عنوان به. دارد بستگي رس اندازه حد در ريز ذرات مقدار و سنگدانه
 ،سـاز  حباب يها افزودني ازتوان  مي بتن چسبندگي و ييآكار بهبود براي. شود بتن شدن زبر موجب است ممكن سنگدانه

 .گرفت بهره زئوليت مانند معدني يها افزودني يا و شيميايي افزودني دموا
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  انداختگي آب -ب
 و تيزگوشـگي  ويژه به و معدني افزودني مواد كاربرد اسالمپ، هوا، مقدار مصالح، يها ويژگي و بتن اختالط يها نسبت

 سنگدانه،بندي  دانه و تيزگوشگيگذارند.  مي تاثير بتن انداختگي آب بر كه هستند عواملي جمله از ريز سنگدانهبندي  دانه
 ريـز،  سنگدانه از استفاده. هستند بتن پذيري پرداخت بر گذارتاثير عوامل از بتن اختالط يها نسبت و انداختگي آب مقدار

ب آ نـد توان مـي  كـه  هستند عواملي جمله از توليدي ريز سنگدانهبندي  دانه كنترل و بهبود طبيعي، ماسه با كردن تركيب
  . بخشند بهبود را كارپذيري و داده كاهش راانداختگي 

  پذيري پمپ -ج
 انتظـار هـا   دانه بين زيادتر داخلي اصطكاك دليل به شود، ساخته نامناسببندي  دانه يا گوشه تيز سنگدانه با كه بتني

 براي. داردپمپ شونده  بتن يها نسبت انتخاب در مهمي نقش ريز، سنگدانه يها دانه شكل. شود پمپ دشوارتر كهرود  مي
 باشـد،  داشـته  نامناسـبي بنـدي   دانه كه اي شكسته ريز سنگدانه ويژه به ريز، يها سنگدانه برخي باپمپ شونده  بتن توليد
 ،هـا  دانـه  شـكل  اصالح و بهبود برگيرنده در دتوان مي اقدامات اين. شود اعمال ريز سنگدانه بر دقيقي كنترل كه است الزم

 سـاير  وتـر   بـيش  سـيمان  از اسـتفاده  يـا  طبيعـي  ريـز  سنگدانه يك با كردن تركيب ريز، سنگدانه در رفيل مقدار افزايش
 بـه  بـتن  باشـد  نظـر  در چنانچـه . داشـت  توجه بايد. يابد كاهش آنآب انداختگي  و بهبود بتن ييآكار تا باشدها  پوزوالن
  . استمتر  ميلي 25 آن، مناسب مقدار حداكثر المعمو و شد خواهد محدود سنگدانه انداز حداكثره شود، اجرا پمپي صورت

 شده سخت بتن خواص بر سنگدانه اثر - 6-3-6

  شود.  مي پرداخته آن به ادامه در كه دارد جديتاثير  هم شده سخت بتن رفتار در دتوان مي سنگدانه خواص

  اسيد و شدن خشك و تر شدن، آب و زدن يخ برابر در مقاومت -6-3-6-1
 يـك . دارد بستگي آن اي حفره ساختار و تراوايي آب، جذب تخلخل، به شدن آب و زدن يخ برابر در سنگدانه مقاومت

 در آمـده  به وجود هيدروليكي فشار و انبساط نتواند كه بحراني) رطوبت حد (در كند جذب آب قدري به است ممكن دانه
پـذير   آسيب يها دانه بودن موجود صورت در و است سنگدانه انبساط حالتي، چنين پيامد. نمايد تحمل را آب زدن يخ اثر
  . دارد وجود بتن شدن متالشي احتمال كافي، اندازه به

 كنتـرل  سـنگدانه  اي حفـره  ساختار توسط نيز دارد قرارخشك شدن  و تر معرض در كه بتني پايايي بر سنگدانهتاثير 
 شـدن  آب و زدن يـخ  از ناشـي  آسـيب  شـدت  بـه  معمـوال  دهد، رخ تنهايي به چنانچه ،مساله اين از ناشي آسيبشود.  مي

 و هستند ضعيف بودن خيس هنگام در سنگدانه در رسي يها كلوخه يا شكننده يها سنگدانه موارد، از بسياري در. نيست
 بـدون  معمـوال  5/4 تـا  pH( 4( اسـيديته  بـا  اغلـب  اسـيدي  باران. شوند خرد شدن، خشك و تر تكرار اثر در است ممكن
  شود.  مي بتن سطح تخريب باعث آن، معرض در بتني سازه عملكرد بر گذاريتاثير
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  ها زايي سنگدانه واكنش -6-3-6-2
دهنـده   تشـكيل  اجـزاي  از بعضي بين مخرب شيميايي يها واكنش بروز به است ممكنها  سنگدانه برخي بردنبه كار 
 اندازه به كهشوند  مي شناخته مخرب هنگامي ،ها واكنش چنين اين. شود منجر سيماندهنده  تشكيل تركيبات و سنگدانه

  . شوند بتنخوردگي  ترك و انبساط موجب تا باشند گسترده و شديد كافي
 و سيليسـي  قليـايي  واكـنش  اند، شده شناخته تاكنون كه سيمان يها قليايي وها  سنگدانه بين عمده مخرب واكنش دو
  . است كربناتي قليايي واكنش

  سيليسي: قليايي واكنش -الف
 بـر  كـه  انـد  فعـال  سـيليس  از معينـي  اشكال داراي ،دهند مي نشان خود از راذيري پ واكنش نوع اين كه ييها سنگدانه

 ساخت) از بعد سال 10 (تقريبا مدت طوالني درها  خرابي نوع اين. دارند متفاوتيپذيري  واكنش شدت سيليس، نوع حسب
  از: عبارتندها  واكنش اين شدت برموثر  عوامل كه شود اضافه است الزمشوند.  مي نمايان

 ،زا واكنش يها كاني و مصالح ذرات اندازه و مقدار ماهيت  
 آب در شونده حل قليايي مقدار 

 آب بودن دسترس در 

 دما  
 برخي در البته كه است زا واكنش يها سنگدانه نبردن كار به واكنش، اين اثر در بتن انبساط از پرهيز براي راهكار يك
 پـوزوالن  از سيمان از بخشي جاي بهتوان  . مياست سيمان قليايي قدارم كاهش ديگر راهكار. ندارد اقتصادي توجيه موارد
 و سـرعت  در مهـم  معيـار  شـد  بيـان  كهطور  همان البته. كرد استفاده نيزآسياب شده  سرباره يا مصنوعي و طبيعي فعال
 است ممكن كم قليايي با سيمان پر مخلوط يك زيرا است، بتنمترمكعب  هر در سيمان قليايي مقدار واكنش، اين شدت

  . نكند محيط وارد قليايي مواد قليا، پر سيمان با سيمان كم مخلوط يك اندازه به

  :قليايي كربناتي واكنش -ب
 كربناتي يها سنگ كه است اين كلي برداشت عموما. هستند واكنش اين مستعد دولوميتي، آهكي يها سنگ از برخي
  دارند: را زير مشخصاتزا  واكنش

 باشند.  مي كلسيت اي مالحظه قابل مقادير داراي و هستند دولوميتي  
 هستند الي يا رس حاوي .  
 دارند ريزي بسيار ساختار .  
 انـد،  شـده  پراكنـده  الي يـا  رس از خميري در كه دولوميتي شكل لوزي كوچك يها كاني ازها  سنگ اين بافت 

  . است شده تشكيل
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  مكانيكي مقاومت -6-3-6-3
 اگـر . دارد بسـتگي  سـنگدانه  و خمير بين پيوستگي و سيمان خمير مقاومت به اي مالحظه قابل مقدار به بتن مقاومت

 سنگدانه و سيمان خمير بين مناسب پيوستگي اثر در مقاومت ولي ،گذارد مي اثر بتن مقاومت بر نيز سنگدانه مقاومت چه
ـ  سيمان خمير مقاومت ازتر  بيش مقاومتي معمولي يها تر سنگدانه بيش چون ،آيد به دست مي  بـه  پيوسـتگي  ايـن . ددارن

 سـيمان  خمير. دارد بستگي سنگدانه تميزي وها  دانه شكل و اندازه معدني، تركيبات سطحي، بافت جمله از چند عواملي
 از ريـز  سـنگدانه  سطحي بافت به نسبت درشت سنگدانه سطحي بافتچسبد.  مي صاف سطح از بهتر زبر سطح به معموال
 خمير پيوستگي در است ممكنچسبند  مي سنگدانه به همواره كه غبارهايي وا ه . پوششاست برخوردار يتر بيش اهميت
  .شوند بتن مقاومت كاهش باعث نتيجه در و كند ايجاد مزاحمت سنگدانه و سيمان

  شدگي جمع -6-3-6-4
 قابليـت  سـيمان  خميـر  كـه  آن بـه  توجـه  بـا . دارد بتنخشك شدن  از ناشيشدگي  جمع بر سزاييه بتاثير  سنگدانه

 در قيـد  ايجـاد  وسـيله  بـه ها  شود. سنگدانه مي استفاده سنگدانه ازشدگي  جمع اين كنترل براي دارد، ديزياشدگي  جمع
 و بـتن شـدگي   جمع آن، مقدار كاهش واسطه به سيمان خميرشدگي  جمع اثر كردن كم و سيمان خميرجمع شدن  برابر
  دهند.  مي كاهش را مالت

  از: عبارتند ،گذارند تاثير مي بتنخشك شدن  از ناشيشدگي  جمع بر كه سنگدانه به مربوط عوامل
 ،ارتجاعي مدول يا پذيري تراكم سختي .  
 گذارند.  تاثير مي سنگدانه مقدار و بتن نياز مورد آب مقدار بر كه سنگدانه از خواصي 

 گذارد.  تاثير مي سنگدانه و سيمان خمير بين پيوستگي بر كه سنگدانه از خواصي 

 خشـك   هنگـام  درهـا   سـنگدانه  واقعيشدگي  جمع موجب كهها  سنگدانه داخل يا سنگدانه روي بر رس وجود
  كند.  مي كمشدگي  جمع كاهش براي راها  سنگدانه قيدي اثر وشود  شدن مي

گذارد. بنابراين خواص مختلف سنگدانه كه بـر مقـدار آب    خشك شدن تاثير مي هنگامشدگي  مقدار آب بتن نيز بر جمع
شدگي ناشي از خشـك شـدن بـتن هسـتند. از جملـه ايـن خـواص         از جمله عوامل موثر بر مقدار جمع گذارند، بتن تاثير مي
ترين اندازه اسمي سـنگدانه و درصـد سـنگدانه ريـز اشـاره       بندي، بزرگ ها، بافت سطحي، دانه توان به شكل دانه تاثيرگذار مي
هاي كوارتز، فلدسـپار بـه    شوند. سنگدانه ادي ميشدگي زي ها با جذب آب شديد در اثر خشك شدن، دچار جمع كرد. سنگدانه

هـاي   شوند، در حالي كه سـنگدانه  شدگي كم در نظر گرفته مي هايي با جمع همراه سنگ آهك، دولوميت و گرانيت، سنگدانه
  شوند.   شدگي زياد بتن مي ويك اغلب باعث جمع  سنگ، شيست رسي، سنگ لوح، هورن بلند و گري داراي ماسه
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  ها سنگدانه سايشي مقاومت -6-3-6-5
 در موجـود  اطالعات چند هرگذارد.  تاثير مي بتن سايشي مقاومت در سنگدانه سختي نمود بيانتوان  مي كلي طور به

 آب نسـبت  داراي كـه  متراكم بتني داشتن با كه رسد مي نظر به ولي است، محدود سايش مقابل در بتن مقاومت خصوص
 شـده آوري  عمـل  و جاگـذاري  صحيح طور به و بوده مناسب ييآكار با گارساز ريز يها سنگدانه حداقل وپايين  سيمان به

  . نمود ايجاد سايش مقابل در بااليي مقاومتتوان  مي باشد،

  بتن در مصرفي (شن) درشت يها سنگدانه درآور  زيان مواد مجاز ميزان حداكثر -6-3-7
) 8- 6اكثر مجاز داده شـده در جـدول شـماره (   هاي درشت بتن نبايد از مقادير حد آور موجود در سنگدانه مقادير مواد زيان

 آور بايد مطابق اين جدول باشد.  تجاوز كند و روش آزمايش براي هر يك از مواد زيان

  بتن درشت يها سنگدانه درآور  زيان مواد مجاز مقادير حداكثر -8- 6 جدول

 كل در مجاز وزني درصد حداكثر  آور زيان ماده نوع
  نمونه

 براي ايران ملي استاندارد شماره
  آزمايش انجام

  -  5  هاي سست هاي رسي و دانه كلوخه
  446  1  ) حاوي رس يا شيل200ميكرون (ردشده از الك شماره  75ذرات ريزتر از 

  446  5/1  ) فاقد رس يا شيل200ميكرون (ردشده از الك شماره  75ذرات ريزتر از 
   زغال سنگ، ليگنيت يا ساير مواد سبك

5/0  
1  

 كه نماي ظاهري بتن حائز اهميت است هنگامي- -
  ها ساير بتن - 

  -  1  ميكا
So3هاي محلول در آب، بر حسب  سولفات

- 4/0  - 
 -  04/0 (در بتن آرمه)– Clكلريدهاي محلول در آب، بر حسب 

  المللي انجام شود.  كي از استانداردهاي معتبر بينها بايد مطابق با يدر مواردي كه استاندارد ملي ايران براي آزمايش مربوط وجود ندارد، اين آزمايش-
  اي و سياه وجود دارد.  هاي قهوه ليگنيت، يك نوع زغال سنگ است كه به رنگ -
بيش از مقدار مندرج در جدول فوق باشد، مصرف آن به شـرطي مجـاز اسـت كـه مقـدار        هاي درشت، اگر مقدار سولفات محلول در آب موجود در سنگدانه -

  تر باشد.  محلول در آب موجود در كل سنگدانه ريز و درشت از حداكثر مجاز كمسولفات 
يـد  اگر مقدار كلريد محلول در آب موجود در سنگدانه درشت، بيش از مقدار مندرج در جدول فوق باشد، مصرف آن به شرطي مجـاز اسـت كـه مقـدار كلر     -

  تر باشد.  از كممحلول در آب موجود در كل سنگدانه ريز و درشت از حداكثر مج

  بتن در مصرفي (ماسه) ريز يها سنگدانه درآور  زيان مواد مجاز ميزان حداكثر -6-3-8
 تجـاوز ) 9-6اكثر مجاز داده شده در جـدول ( حد مقادير از نبايد بتن ريز يها سنگدانه در موجودآور  زيان مواد مقادير

  .باشد دولج اين مطابق بايدآور  زيان مواد از يك هر براي آزمايش روش و كند
  
  
 



  169  يزهكش و آبياري يها كانال و فاضالب تاسيسات بتن دهنده ليتشك مصالح يفن مشخصات -  ششم فصل

 

  بتن ريز يها سنگدانه درآور  زيان مواد مجاز مقادير حداكثر -9- 6 جدول

 ايران ملي استاندارد شماره  نمونه كل در مجاز وزني درصد حداكثر  آور زيان ماده نوع
  آزمايش انجام براي

  -  3  هاي سست هاي رسي و دانه كلوخه
متر) حاوي رس ياميلي075/0(200هاي ردشده از الك شمارهسنگدانه

  شيل
  
  
3  
5  

 بتن تحت سايش -   446
  ها ساير بتن - 

متر) فاقد رس ياميلي075/0(200هاي ردشده از الك شمارهسنگدانه
    شيل

  5  بتن تحت سايش -   446
  7  ها ساير بتن - 

   زغال سنگ، ليگنيت يا ساير مصالح
5/0  

1  
 استكه نماي ظاهري بتن حائز اهميت هنگامي -  -

  ها ساير بتن - 
  -  1  ميكا

So3هاي محلول در آب، بر حسب  سولفات
- 4/0  - 

 -  04/0 (در بتن آرمه)– Clكلريدهاي محلول در آب، بر حسب 
  المللي انجام شود.  ها بايد مطابق با يكي از استانداردهاي معتبر بيندر مواردي كه استاندارد ملي ايران براي آزمايش مربوط وجود ندارد، اين آزمايش-
  اي و سياه وجود دارد.  هاي قهوه ليگنيت، يك نوع زغال سنگ است كه به رنگ -
بيش از مقدار مندرج در جدول فوق باشد، مصرف آن به شرطي مجاز است كه مقدار سولفات  هاي ريز،  اگر مقدار سولفات محلول در آب موجود در سنگدانه -

  تر باشد.  ه ريز و درشت از حداكثر مجاز كممحلول در آب موجود در كل سنگدان
د محلـول  اگر مقدار كلريد محلول در آب موجود در سنگدانه ريز، بيش از مقدار مندرج در جدول فوق باشد، مصرف آن به شرطي مجاز است كه مقدار كلري -

  تر باشد.  در آب موجود در كل سنگدانه ريز و درشت از حداكثر مجاز كم

  بتن در مصرفي (شن) درشت يها سنگدانه در سوزني و پولكي يها دانه جازم ميزان حداكثر -6-3-9
. اسـت  هـا  الـك  انـدازه  ميـانگين  برابـر  6/0 ازتـر   كم ها آن بعد ينتر كوچك اندازه كه هستند ييها دانه پولكي يها دانه

 مقـدار  حداكثر. است ها الك دازهان ميانگين برابر 8/1 ازتر  بيش ها آن بعد ينتر بزرگ كه هستند ييها دانه سوزني يها دانه
  . است شده درج) 10-6( جدول در شن، در موجود سوزني و پولكي يها دانه مجاز

  بتن در مصرفي درشت يها سنگدانه در سوزني و پولكي يها دانه مجاز ميزان حداكثر - 10- 6 جدول

حداكثر درصد وزني سنگدانه   شرح رديف
  پولكي يا سوزني نسبت به كل نمونه

استاندارد ملي ايران براي  شماره
  انجام آزمايش

هاي مانده بر روي الكهاي پولكي موجود در سنگدانه دانه  1
  -  30  متر ميلي 3/6

5/9هاي با حداكثر اندازههاي سوزني موجود در سنگدانه دانه  2
 متر ميلي

45  -  

هاي با حداكثر اندازههاي سوزني موجود در سنگدانه دانه  3
 متر ميلي 5/12

45  -  
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  بتن در مصرفي درشت يها سنگدانه در سوزني و پولكي يها دانه مجاز ميزان حداكثر - 10- 6 جدولادامه 

حداكثر درصد وزني سنگدانه   شرح رديف
  پولكي يا سوزني نسبت به كل نمونه

شماره استاندارد ملي ايران براي 
  انجام آزمايش

19اندازههاي با حداكثرهاي سوزني موجود در سنگدانهدانه  4
 متر ميلي

40  -  

25هاي با حداكثر اندازههاي سوزني موجود در سنگدانهدانه  5
 متر ميلي

40  -  

38هاي با حداكثر اندازههاي سوزني موجود در سنگدانهدانه  6
 متر ميلي

40  -  

50هاي با حداكثر اندازههاي سوزني موجود در سنگدانهدانه  7
 متر ميلي

35  -  

63هاي با حداكثر اندازهسوزني موجود در سنگدانههاي دانه  8
 متر ميلي

35  -  

  المللي انجام شود.  مربوطه بايد مطابق با يكي از استانداردهاي معتبر بينتا زمان تدوين استاندارد ملي در اين زمينه، آزمايش

  بتن در مصرفي يها سنگدانه الزامي مشخصات ساير -6-3-10
  باشد.  مي مشاهده قابل) 11-6( جدول در بتن در مصرفي يها سنگدانه الزامي مشخصات ساير

  بتن در مصرفي يها سنگدانه الزامي مشخصات از برخي -11- 6 جدول

 نوع  شرح رديف
  سنگدانه

 مقدار حداكثر
  مجاز

 مقدار حداقل
  مجاز

 براي ايران ملي استاندارد شماره
  آزمايش انجام

آنجلسميزان كاهش وزن در آزمايش لس  1
  448  -  50  شن  (درصد)

ميزان افت وزني در آزمايش سالمت با سولفات  2
  449  -  12  شن  سديم (درصد)

ميزان افت وزني در آزمايش سالمت با سولفات  3
  449  -  10  ماسه  سديم (درصد)

ميزان افت وزني در آزمايش سالمت با سولفات  4
  449  -  18  شن  منيزيم (درصد)

ولفاتميزان افت وزني در آزمايش سالمت با س  5
  449  -  12  ماسه  منيزيم (درصد)

  بتن در مصرفي يها سنگدانه نگهداري و تحويل نقل، و حمل ضوابط -6-3-11
  است: زير قرار به بتن در مصرفي يها سنگدانه انباركردن و تخليه نقل، و حمل بارگيري، ضوابط
 نكنند. نفوذ ها سنگدانه درآور  زيان و خارجي مواد كه باشد اي گونه به بايد شرايط   
 نشوند. جدا يكديگر از دپو يك در درشت و ريز هاي دانه كه باشد اي گونه به بايد شرايط   
 نشوند. شكسته ها سنگدانه كه باشد اي گونه به بايد شرايط   
 باشد. كننده آلوده مواد و گياهي پوشش از دور بايد ها سنگدانه نگهداري محل   



  171  يزهكش و آبياري يها كانال و فاضالب تاسيسات بتن دهنده ليتشك مصالح يفن مشخصات -  ششم فصل

 

 شوند. نگهداري متر ميلي 25 از تر بيش و تر كم گروه دو در ايدب متر، ميلي 38 از بيش اندازه حداكثر با يها شن 
 شوند. نگهداري متر ميلي 19 از تر بيش و تر كم گروه دو در بايد تر كم يا متر ميلي 38 اندازه حداكثر با يها شن
   دهد. مي كاهش را يكديگر از ها دانه جداشدن امكان كار اين

 هاي سنگدانه براي توده آن اسمي اندازه حداقل به درشت هاي نگدانهس از توده هر اسمي اندازه حداكثر نسبت 
 با درشت هاي سنگدانه براي برسد. حداقل به جداشدگي تا باشد 2 از تر كم يا مساوي متر ميلي 20 از تر درشت
   يابد. افزايش 4 حد تا دتوان مي نسبت اين تر، كم يا متر ميلي 20 اندازه حداكثر

 يـك  بـودن  خـالي  صـورت  در كـه  باشـد  پايدار و مقاوم اي گونه به بايد سنگي مصالح ويدپ تقسيم هاي ديواره 
   نشود. جا هجاب يا تخريب ها سنگدانه رانش اثر بر ديواره مجاور، قسمت بودن پر و قسمت

 ود. هاي پالستيكي پوشانيده ش هاي واقع در فضاي آزاد، با برزنت يا ورقه در هنگام بارش و يخبندان، بايد سنگدانه  
 شود. درست سايبان آزاد، فضاي در واقع هاي سنگدانه روي بر بايد شديد، گرماي هنگام در   
 و ريـز  هـاي  دانه شدن جدا موجب دپوها، زياد شيب زيرا باشد زياد نبايد ماسه و شن دپوي هاي مخروط شيب 

   شود. مي هم از درشت
 شـوند.  انبـار  و شده ريخته يكديگر روي بر يكسان ضخامت با هايي اليه صورت به بايد امكان حد تا ها سنگدانه 

 هاي اليه همه از ييها قسمت بار هر كه شوند برداشته اي گونه به ديگر مناسب وسايل يا لودر با بايد ها سنگدانه
   شوند. برداشته افقي

 شود. يجلوگير ريز ذرات شدن جدا از كه شود اتخاذ تدابيري بايد باد، هنگام ها سنگدانه تخليه صورت در   
 باشد. داشته وجود مازاد آب تخليه امكان همواره كه باشد اي گونه به بايد ماسه و شن دپوي محل   
 موجب امر اين شود. مصرف سپس و مانده باقي محل در ساعت 12 حداقل بايد دپو در شده انبار هاي سنگدانه 

   برسد. پايدار و يكنواخت حد به ها سنگدانه رطوبت كه شود مي
 از تـر  كم آن تحتاني هرم با مخروط شيب و دايره يا مربع مقطع با بايد المقدور حتي ها سنگدانه خيرهذ سيلوي 

 بـا  سـنگي  مـواد  برخـورد  از تـا  شـود  ريخته سيلو داخل در قائم صورت به بايد سنگي مصالح باشد. درجه 50
 باشـد  پـر  هـا  سنگدانه ذخيره سيلوي كه صورتي در نشوند. جدا هم از ها دانه و شده جلوگيري سيلو هاي كناره
 بـه  ها سنگدانه كردن خالي براي يابد. مي كاهش آن بندي دانه خوردن هم به و ها سنگدانه شدن شكسته امكان
   شود. استفاده سنگي مصالح ويژه نردبان از بايد سيلو، داخل

 ـ  هنگام در ها سنگدانه شدن شكسته امكان كه باشد اي گونه به شرايط كه صورتي در  انبـار  يـا  كـردن  جـا  هجاب
   كرد. بندي دانه را ها آن ديگر بار ها، سنگدانه اين با بتن ساخت از قبل بايد باشد، داشته وجود كردن

 مسـتعد  تـر  بيش كه گردگوشه، هاي سنگدانه مورد در بايد ها سنگدانه شدن جدا از جلوگيري به مربوط ضوابط 
   شود. رعايت تر جدي هستند، امر اين
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 شـدن  جمـع  نيـز  و زدگـي  يخ امكان كه شوند انبار اي گونه به بايد ها سنگدانه يخبندان، و برف بارش هنگام در 
   باشد. نداشته وجود ها دانه بين يخ و برف

 با ها سنگدانه تحويل اسناد در مذكور مشخصات بايد كارگاه، به وارده هاي سنگدانه از محموله هر تحويل هنگام 
   شود. كنترل آن انطباق و مقايسه وارده هاي گدانهسن نيز و شده داده سفارش مشخصات

 شـكل  انـدازه،  نظـر  از ها آن ظاهري وضعيت بايد كارگاه، به وارده هاي سنگدانه از محموله هر تحويل هنگام در 
  شود. كنترل چشم با آن هاي ناخالصي و ها دانه

  تر جدا شـده و   هاي بزرگ زيرا دانه ،زياد باشدداراي ارتفاع ها  انباشته سنگدانهنبايد ذرات براي اجتناب از جدا شدن
نحوي كه تخليـه مصـالح   ه ب ،استفاده از كاميون استنباشتن سنگدانه يابند. بهترين روش براي ا به پايين انتقال مي

نباشـتن  كوچك در مجاور هم ايجـاد گـردد. روش ديگـر ا    هاي انباشتهوسيله،  در كنار يكديگر انجام پذيرد، تا بدين
 ند. ك  هاي مختلف انبار مي ها را در طبقات با اليه استفاده از كالمشل (چنگك) است كه سنگدانه ،سنگدانه

 هـا  دانـه  شـدن  جـدا  سـبب  زيـرا  نيست، مجاز آن انتهاي در ها سنگدانه تخليه و انباشته باالي از كاميون عبور 
 و نمايـد  برداشـت  را هـا  سنگدانه ايين،پ به باال قسمت از و ها سنگدانه انباشته كنار از لودر است بهتر گردد. مي
 روي بـر  نبايـد  لودرهـا  و هـا  كاميون كلي طور هب گيرند. قرار استفاده مورد زمان هم طور هب افقي هاي اليه تمام

 آن به زني را آلوده و مضر مواد بلكه ،شوند مي ها سنگدانه شكستن باعث تنها نه زيرا نمايند، آمد و رفت انباشته
   كنند. مي منتقل

 بهتـر  نـدارد،  وجـود  كارگـاه  در مكاني چنين اگر شوند. انبار خشك و سخت زمين سطح روي بايد ها سنگدانه 
  .ريخت متر سانتي 10 ضخامت به بتني سكوي روي بر را ها سنگدانه كه است

  ها سنگدانه فني مشخصات و ها توصيه برخي -6-3-12
  شود.  ي ريز (ماسه) و درشت (شن) اشاره ميها ها و مشخصات فني سنگدانه در اين بخش به بيان برخي توصيه

 يا واكنش سيمان در ها قليايي با دارد امكان كه هايي كاني و مواد و آلي يها ناخالصي ،ها دانهريز در -
 . باشند مجاز حد در بايد دهند، نشان مخرب العمل عكس

 كوارتزيـت)  گرانيت جمله (از يليسيس هاي سنگدانه مانند اسيدها حمله برابر در مقاوم هاي سنگدانه از استفاده 
 در كـه  دولوميـت  و آهـك  سـنگ  ماننـد  كربنـاتي  هاي سنگدانه از استفاده در بايد كه آن حال شود، مي توصيه

  كرد. ترديددهند  مي واكنش اسيدها با موارد از بسياري

 مقـدار  گـردد.  مـي  بـتن  مختلـف  هـاي  پيمانـه  در ييآكار مقدار تغيير سبب ها سنگدانه رطوبت مقدار در تغيير 
 گيرده ب قرارگيري  اندازه و آزمايش مورد توليد) يندآفر شروع در (روزانه مستمر طور به بايد ها سنگدانه رطوبت

   گردد. اقدام مخلوط طرح چنين هم و مخلوط آب مقدار تغيير به نسبت لزوم صورت در و
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 از تـا  پذيرد انجام بندي دانه آزمايش و شود رداريب نمونه مستمر طور به ها سنگدانه انباشته از بايد ها كارگاه در 
 بنـدي  دانـه  كـه  صورتي در .بار) يك اي هفته (حداقل گردد حاصل اطمينان نظر مورد بندي دانه با ها آن انطباق

  شود. اقدام آن اصالح به نسبت بايد نباشد منطبق نظر مورد بندي دانه با ها سنگدانه

 ننمايد تجاوز گراد سانتي درجه 50 از ها سنگدانه دماي است الزم. 

  
  ها سنگدانه نگهداري در كننده جدا ديوار از استفاده - 3- 6 شكل

  
  ها درخت  برگ و برف باران، برابر درها  سنگدانه محافظت براي برزنتي چادر از استفاده -4- 6 شكل
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  صحيح غلط

رفيت زياد و دپو كردن مصالح به صورت يك واحد،استفاده از كالمشل با ظ
  گردد.  ها مي منجر به جداشدن دانه

شوند و در نتيجه  با استفاده از كالمشل، مصالح در واحدهاي كوچك انبار مي
  كنند.  هاي انبار سقوط نمي ها بر روي شيب و لبه سنگدانه

   
  صحيح غلط

  هاي درشت استفاده از مانع براي جلوگيري از حركت سنگدانه ها بر روي سراشيبي دپو حركت كنند. دهد سنگدانه ه اجازه ميروشي ك

   
  صحيح غلط

  گردد.  ها مي سقوط آزاد مصالح باعث جداشدگي سنگدانه
  استفاده از تسمه نقاله و لوله شوت:

بايد تا حد امكان در ارتفاع كم قرار گيرد تا از جابجايي ذرات ريز تسمه نقاله 
  به وسيله باد جلوگيري شود. 

   
  غلط غلط

  هاي افقي به وسيله لودر دپو كردن به وسيله تسمه نقاله و تنظيم اليه
ها  شدن آن كند و سبب شكسته و آلوده كاميون بر روي مصالح عبور مي

كنند،كه سبب جداشدگي  ها نيز به پايين شيب سقوط مي گردد، سنگدانه مي
  شود.  ها مي آن

  
 غلط

  دار با استفاده از لودر و بولدوزرانبار شيب
  سنگدانه دپوكردن يها روش انواع - 5- 6 شكل

  آب -6-4

 اجـزاي  از يكـي  عنـوان  بـه  آب ،هـا  سـنگدانه  شستشـوي  براي آشاميدني آب :رود مي كار به بتن در صورت سه به آب
  آوري.  عمل براي مصرفي آب ورود  مي كار به آن ساخت هنگام در كه بتن دهنده تشكيل
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   بتن براي مناسب آب -6-4-1
 اسـتثنا  تنهـا . برد كار به بتن درتوان  مي است، صاف و تميز و ندارد خاصي بوي يا مزه است، آشاميدن قابل كه را آبي

 بـه  بـتن  در نبايد آب اين صورت، اين در كه باشد، بتن براي آب اين بودن نامناسب دهنده نشان قبلي، سوابق كه است آن
  . شود برده كار

  غيرآشاميدني آب -6-4-2
  توان در بتن به كار برد كه ضوابط زير را برآورده سازد: نيست به شرطي مي 1- 4- 6آبي را كه مشخصات آن مطابق با بند 

 pH باشد 5/8 ازتر  بيش يا 5 ازتر  كم نبايد بتن در مصرفي آب .  
 درصـد  90 معـادل  حـداقل  آشـاميدني  غير آب با شده ساخته مالت يها  آزمونه روزه 28 و 7 فشاري مقاومت 

  . باشد مقطر آب با شده ساخته مشابه يها آزمونه نظير مقاومت
 نظير شگير زمان با )± ساعت (يك از بيش آشاميدني غير آب با شده ساخته سيمان خمير اوليه گيرش زمان 

  . باشد نداشته تفاوت مقطر آب با شده ساخته سيمان خمير
 از آشـاميدني  غيـر  آب با شده ساخته آزمونه در سيمان، سالمت آزمايش از آمدهبه دست  حجم انبساط نتيجه 

 بـا  مطـابق  آزمـايش  انجـام  (روش. نباشدتر   بيش مقطر آب با شده ساخته نظير آزمونه از آمدهبه دست  نتيجه
  . )باشد مي ايران ملي 391 رداستاندا

 نباشندتر  بيش 12-6 جدول مقادير از بتن در مصرفي آب در موجودآور  زيان مواد از يك هيچ .  
 حجـم  همان در مصرفي سيمان وزن درصد 5/2 از بتن از معين حجم يك در مصرفي آب معدني چربي ميزان 

  . نباشدتر  بيش بتن از
 نشـده  ايـران  ملـي  استاندارد تدوين به اقدام فوق، در شده ذكر يها مايشآز از برخي انجام براي كه صورتي در 

  . گيرد صورت المللي بين معتبر استانداردهاي از يكي با مطابق مربوطه يها آزمايش باشد،

   بتن در آب نقش -6-4-3
  است: اساسي نقش سه داراي بتن در آب
  . )باشد مي سيمان وزن درصد 25 حدود در آب اين (مقدار سيمان با شيميايي انفعاالت و فعل انجام  -الف
 روي راحتـي  بـه ها  دانه كه شود مي باعث و كرده لغزنده را ها آن كه ها دانه جانبي سطح نمودن تر براي الزم آب  -ب

  . بلغزند هم
  . باشد الزم ييآكار داراي بتن كه آن براي  -ج

 تـري  مقـاوم  بـتن  شـود،  مصـرف  يتر  كم آب تنب در و باشد تر كم سيمان به آب نسبت قدر هر نمود توجه بايد ضمنا،
بـه   را بـتن  سـيمان)  وزن درصـد  25( است نياز مورد سيمان شدن  سخت براي كه آبي مقدار حقيقت در. داشت خواهيم
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 و باشـد  مـي  مرطـوب  هـا  دانه سطح فقط و بوده دانه دانه بتن حالت اين در. آورد مي در مرطوب نيمه و خشك نيمه صورت
 دليل بهباشد.  مي مخلوط داخل هوا زيادي مقدار كه است آن آب ميزان اين اشكال. نيست روان و يالس يكپارچه، جسمي
 و بچسـبند  همه ب تا گيرند  مين قرار همديگر مجاورت در وجه هيچ بهها  دانه مجموعه نبودن،كل سيال و هوا همين وجود
 نخورد، لطمه الزم دوام و مقاومت كسب معيارهاي كه صورتي در مشكل، اين رفع براي. دهند تشكيل را اي يكپارچه قطعه
  . گرفت بهره هكنند روان افزودني مواد ازصورت  اين غير در و نمود استفاده اضافي آب از مذكور حداقل به نسبتتوان  مي

  آب منابع خصوصيات -6-4-4
 كـه  را مشخصـاتي  بايـد  منظـور  اين براي. باشد مطلوب كيفيت داراي بايد چيزي هر از قبل اوال آب،تامين  منبع يك
. دهد به دست مناسبي جواب آب نمونه كيفيت كنترل يها آزمايش و نموده ارضاء شد ذكر قبل يها قسمت در آب درباره
 شـده  اشـاره  گانـه  سـه  مـوارد  بنـدي  اولويـت  به توجه با. كند تامين را پروژه بتواند كمي نظر از ثالثا و باشد اقتصادي ثانيا
  . نمود انتخاب را تر مناسب منبع توان مي

 داخـل  بـه  مضر مواد ورود احتمال كه شود نگهداري و نقل و حمل اي گونه به بايد ها كارگاه بتن مصرفي آبچنين  هم
  . باشد نداشته وجود ها آن در آلي مواد وها  خزه رشد نيز و آن

  بتن كيفيت بر اختالط آب در موجود مواد اثرات -6-4-5

  ييقليا يها كربنات بي وها  كربنات اثر -6-4-5-1
  . كنند كند يا تسريع را گيرش ندتوان ها مي كربنات بي و شود سريع خيلي گيرش باعث دتوان مي سديم كربنات
 كـل  مقـدار  كـه  زمـاني . دهـد  كاهش چشمگيري نحو به را بتن مقاومت دتوان مي زياد يها غلظت باها  نمك اين وجود

 روزه، 28 مقاومت و گيرش زمان بر ها آن اثر تعيين براي بايد باشد، ميليون در قسمت 1000 ازتر   بيش محلول يها نمك
  . شود گرفته نظر در بايد نيز سنگدانه قليايي واكنش تشديد احتمال مواردي، چنين در. شود انجام ييها آزمايش

  اختالط آب در موجود كلريدهاي اثر -6-4-5-2
 خـوردگي  روي كلريـد  يهـا  يـون  مـالي احتآور  زيـان  اثـر  به عمدتا اختالط، آب در كلريد زياد مقدار به نسبت نگراني
 محـيط  اثـر  در كـه  محـافظي  اكسـيد  اليـه  به كلريد يها . يوناست مربوطتنيدگي  پيش يها كابل يا فوالدي ميلگردهاي
  كنند.  مي حمله ،شود مي تشكيل فوالد سطح بر بتن داخل )> 5/12pH( زياد قليايي درجه با شيميايي

 طريق از يا اختالط آب و سيمان ،ها سنگدانه افزودني، مواد مانند مخلوط اجزاي از يك هر طريق از ندتوان مي كلريدها
 منـابع  بـه  توجـه  بـا . يابنـد  راه بتن به ساحلي، يها محيط در نمك از مملو هواي يا دريا آب ،زدا يخ يها نمك با مجاورت
 آب ماننـد  بـتن  دهنـده  تشـكيل  زاياجـ  از يك هر در كلريد مقدار براي قبولي قابل حد اتخاذ بتن، در كلريد يون متعدد
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 هنگـام  در سـازه  كـه  محيطـي،  شـرايط  نوع و سازه نوع به اساسا بتن، در كلريد يون قبول قابل حد. است دشوار اختالط،
  . دارد بستگي ،گيرد مي قرار آن دربرداري  بهره

  ها سولفات اثر -6-4-5-3
 از ناشـي  گر ويران انبساطي يها  واكنش راريبرق احتمال سبب به اختالط، آب در سولفات زياد مقدار به نسبت نگراني

  . است سولفاتي حمله
 بـودن  سولفاته براي مجاز ميزان. دارد تلخ مزه سولفاته يها آب زيرا است، تشخيص قابل آن مزه از ها آب بودن سولفاته

 منفـي  اثـرات  شـد با سـولفاته تـر   بـيش  آب، قدر هر كهدانيم  چنين مي . هماست شده ارائه) 12-6( جدول در بتن در آب
 كسـر  بـتن  يها مقاومت از درصد 10 يابد، افزايش درصد 1 آب بودن سولفاته اگركه  . به طوريدارد بتن روي بر مضاعفي
  . شد خواهد

  آهن يها نمك -6-4-5-4
 ها، اين همه با هستند؛ ميليون در قسمت 30 تا 20 ازتر  بيش آهن مقاديري حاوي ندرت به طبيعي زيرزميني يها آب
 آثـار  معمـوال  ،04/0 تـا  يهـا  غلظـت  با آهن يها . نمكباشند داشته يتر بيش مقادير اسيدي، معدني يها آب است ممكن

  . ندارند مقاومت بر نامطلوبي

  متفرقه غيرآلي يها نمك -6-4-5-5
 تغييـرات  و بكاهنـد  چشمگيري نحو به را مقاومت اختالط، آب در ندتوان مي سرب و مس روي، قلع، منگنز، يها نمك
 كـه  ييهـا  . نمـك اسـت تر  بيش همه از سرب و مس روي، يها تاثير نمك ميان اين از. آورند پديد يرشگ زمان در زيادي

 همه. اند سديم بورات و سديم آرسنات سديم، فسفات سديم، يدات شامل ،كنند مي عمل كندگيركنندهبه عنوان  مخصوصا
 كنـد  بسـيار  را مقاومـت  رشـد  و گيـرش  شـوند،  يافـت  سيمان وزن درصد دهم چند حد در غلظتي با وقتي ،ها نمك اين
 حتـي  وجود. است قبول مورد اختالط آب در ميليون، در قسمت 500 مقدار تاها  نمك اين غلظت كلي،كنند. به طور  مي

  كند.  مي الزامي را مربوطه يها آزمايش انجام سديم، سولفيد از ميليون در قسمت 100

  متعارف يها نمك ساير -6-4-5-6
 بـراي  نيـاز  مـورد  و كافي يها غلظت در ندرت به بنابراين و نيستند محلول آب در كامال ممنيزي و كلسيم يها كربنات

  آيند.  مين شمار بهآور  زيان ،04/0 غلظت تاها  كربنات شوند. بي مي يافت بتن مقاومت بر گذاريتاثير
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  بتن كيفيت بر آلي يها ناخالصي اثر -6-4-5-7
 اي پيچيده بسيارمساله  بتن، نهايي مقاومت بر يا پرتلند يمانس گيرش زمان بر طبيعي يها آب در موجود آلي مواد اثر
 ها آن در اي قهوه يا سبز خزه كه ييها آب يا محسوس، مزه با يها آب اند، داده رنگ تغيير خيلي كه ييها آب به نسبت. است
  . داد انجام آزمايش ها آن روي بر بايد بنابراين و نگريست گمان و شك با بايد را ،شود مي ديده

  معلق ذرات يا الي -6-4-5-8
 ايـن تر  بيش مقادير. است مجاز اختالط آب در سنگ ريز ذرات يا معلق رس از ميليون در قسمت 2000 حدود وجود

 آلـود  گـل  آب. بگذاردتاثير  بتني يها مخلوط برخي خواص ساير بر ولي باشند، نداشته اثري مقاومت بر است ممكن مواد،
 رسـي  و الي مقـدار  تا كرد تصفيه ديگري يها روش با يا و گذرانيدنشيني  ته يها چهحوض ميان از مصرف، از پيش بايد را
  . يابد كاهش ،شود مي اضافه مخلوط به كه

  ها چربي -6-4-5-9
 حيواني يا گياهي يها چربي با كه (نفت) معدني يها شود. چربي مي يافت اختالط آب درها  چربي گوناگون انواع گاهي
 در معـدني  چربـي  وجـود،  اين با. دارند كميتاثير  مقاومت كسب بر ،ها چربي ساير به نسبت احتماال باشند، نشده مخلوط
  . دهند كاهش درصد 20 از بيش را بتن مقاومت است ممكن سيمان، وزن درصد 5/2 از بيش يها غلظت

  ها خزه -6-4-5-10
 سيمان دراتاسيون)(هي آبگيري برتاثير  طريق از ندتوان ها مي خزه زيرا نيست، مناسب بتن ساخت براي خزه حاوي آب

 ممكـن  ،چنـين  . همدهند كاهش زيادي ميزان به را آن مقاومت ،شود مي بتن وارد كه هوا زيادي مقادير ايجادبه وسيله  يا
  شود.  مي سنگدانه و سيمان خمير بين چسبندگي كاهش باعث حالت، اين در كه باشد نشستهها  سنگدانه روي خزه است

   بتن در مصرفي آب مورد در نكات كلي بندي جمع -6-4-6
ها، مواد  ها، اسيدها، بازها، نمك آور نظير روغن شود بايد تميز و عاري از مواد زيان آبي كه براي ساخت بتن استفاده مي

آوري بتن مناسب است. به علـت درصـد بـاالي     آلي و قندي باشد. به طور كلي مصرف آب آشاميدني براي ساخت و عمل
باشـد. مقـدار بـاالي يـون      ها، اين آب به هيچ وجه مناسب براي ساخت بتن مسلح نميامالح سولفات و كلريد در آب دريا

زدگـي و افـزايش حجـم ميلگردهـا و در نتيجـه       كلريد و سولفات در آب باعث از بين رفتن پوشش بتني، خوردگي و زنگ
  گردد.  خوردن و ريزش پوشش مي ترك

هـاي بـتن    م تاثير منفي در زمان گيرش بـتن و ويژگـي  ي مذكور در صورت عدها آبدر خصوص ساخت بتن غيرمسلح با 
باشد. مناسب بودن آب مصرفي از  5/8تا  5بين  pHتوان با تاييد خريدار و تحت نظر او اقدام كرد. آب مصرفي بايد داراي  مي

  ) آمده است.  12- 6نظر امالح مجاز به ويژه كلريد و سولفات محلول در آن، مقادير مجاز امالح و ساير مواد در آب در جدول (
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 در و شـود  پوشـانده  روشـن  رنگ توسط و بوده تميز كامال بايد مخازن اين تانكرها، يا مخازن در آب ذخيره صورت در
  . گردد جلوگيري آن به خورشيد نور مستقيم تابش از امكان صورت

  افزودني مواد -6-5

 قبـل  كمي كه سنگي)، مصالح و آب ماني،سي (مواد اصلي مواد از غير هستند موادي بتن هاي چاشني يا افزودني مواد
 ودهند  مي تغيير را شده سخت يا تازه بتن ويژگي چند يا يك وشوند  مي اضافه مخلوط به اختالط هنگام در يا اختالط از

 در عيب بروز و اختالل موجب است ممكن حال عين در چه اگر است،ها  ويژگي اين از برخي اصالح ها آن كاربرد از هدف
به صـورت   غالبا مواد اين. باشد استاندارد مجاز محدوده از خارج نبايد امر اين كه شوند، بتن مطلوب يها ويژگي از اي پاره
  گيرند.  مي قرار استفاده مورد مايع يا پودر

  بتن در مصرفي آب درآور  زيان مواد مقدار حداكثر - 12- 6 جدول
)ppm( جازم غلظت حداكثرآزمايشروش شرح  آور زيان ماده نوع رديف

1 
كل مواد محلول در آب

 تنيده در هر شرايط محيطيبتن پيش-

-  
1000  

  2000 بتن غير مسلح و بدون آرماتور- 2
  2000  بتن مسلح در شرايط محيطي ماليم و متوسط - 3
  1000  العاده شديد بتن مسلح در شرايط محيطي شديد و بسيار شديد و فوق- 4
5 

  ذرات جامد معلق

 تنيده در هر شرايط محيطيبتن پيش-

- 

1000  
  3500  بتن غير مسلح و بدون اقالم فلزي مدفون- 6
  2000  بتن مسلح در شرايط محيطي ماليم و متوسط - 7
  1000  العاده شديد بتن مسلح در شرايط محيطي شديد و بسيار شديد و فوق- 8
9 

)¯Cl(كل يون كلرايد 

 شرايط محيطيتنيده در هربتن پيش-

- 

500  
  10000  بتن غير مسلح و بدون اقالم فلزي مدفون- 10
  500  العاده شديد بتن مسلح در شرايط محيطي شديد و بسيار شديد و فوق- 11
  1000  بتن مسلح در شرايط محيطي ماليم و متوسط- 12
فلزات  بتن غير مسلح و بدون آرماتور ولي داراي مواد آلومينيومي يا-  13

  1000 هاي گالوانيزهغيرمشابه، يا داراي قالب
 كل يون سولفات 14

)SO4
 --(  

 تنيده در هر شرايط محيطيبتن پيش-
- 

1000  
  1000 بتن مسلح در هر شرايط محيطي- 15
  3000  بتن غيرمسلح و بدون اقالم فلزي مدفون- 16
  600 -هادر تمامي انواع بتن قليايي معادل 17

 ) است.K2O685/0+Na2Oهاي معادل، ميزان وزني ( منظور از قليايي-
در حجم معينـي از بـتن ،، عالوه بر برآورده شدن ضوابط اين جدول، ميزان يون كلرايد آب نيز بايد به ميزاني باشد كه وزن كل كلرايد قابل حل در آب12تا  9هاي  در رديف -

  تر نباشد: ي بتن يا از محيط باشد)، بر حسب درصدي از وزن سيمان همان حجم بتن، از مقادير ذكر شده در زير بيشتواند از هر يك از اجزا (كه منبع آن مي
     06/0تنيده:  تن پيشب  
     15/0برداري در معرض رطوبت و كلرايدها قرار گيرد:  تن مسلحي كه در زمان بهرهب  
     00/1خشك باشد يا از رطوبت محافظت شود: برداري در حالت  تن مسلحي كه در زمان بهرهب  
     3/0هاي بتن مسلح:  ساير سازه  

حـل در آب در حجـم معينـي از ، عالوه بر برآورده شدن ضوابط اين جدول، ميزان يون سولفات آب نيز بايد به ميزاني باشد كه وزن كل سولفات قابل16تا  14هاي  در رديف -
درصـد، و وزن كـل سـولفات 4ك از اجزاي بتن، از جمله سيمان، يا از محيط باشد)، بر حسب درصدي از وزن سيمان همـان حجـم بـتن از    تواند از هر ي كه منبع آن ميبتن (

  تر نباشد.  درصد بيش 5موجود در حجم معيني از بتن، بر حسب درصدي از وزن سيمان همان حجم از بتن از 
ضرب كنيم، غلظت بر حسب درصـد وزنـي بـه  10 -4را در  ppmي) است كه اگر اعداد مربوطه در جدول، بر حسب ، غلظت بر حسب قسمت در ميليون (وزنppmمنظور از  -

  آيد.  دست مي
  المللي صورت گيرد.  آزمايش ضوابط مندرج در اين جدول، تا قبل از تدوين استاندارد ملي ايران بايد مطابق با يكي از استانداردهاي معتبر بين -
 جدول فوق، در مواردي كه سنگدانه فعال باشد الزامي است. 17يف رعايت مفاد رد-
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مواد افزودني اگر فقط بر روي يكي از خواص بتن (تازه يا سخت شده) تاثير بگذارند مواد افزودنـي تـك منظـوره و در    
د اصلي و يـك يـا   شوند. مواد افزودني چند منظوره داراي يك عملكر صورت مواد افزودني چند منظوره ناميده مي غير اين

  تغيير كند.  ها آنچند عملكرد جنبي هستند كه بسته به مورد مصرف ممكن است عملكرد اصلي 
  شوند.  مواد افزودني مورد نظر در اين بخش، مواد افزودني شيميايي هستند كه به صورت صنعتي و شيميايي توليد مي

  استانداردها -6-5-1
 تـدوين  عدم صورت در. باشند داشته مطابقت ،2930 استاندارد جمله از ،ايران ملي استانداردهاي با بايد افزودني مواد

  . كرد استفاده المللي بين معتبر استانداردهاي از يكي از بايد نياز، مور استانداردهاي از بخشي يا تمام

  مصرف ميزان -6-5-2
 فـوالد  بـدون  بـتن  در فقـط  كلسيم كلريد از استفاده. است سيمان وزني درصد 5 افزودني مواد مصرف ميزان حداكثر

 كـه  مقـداري  ازتر   بيش نبايد افزودني مواد حال هر در. است سيمان وزني درصد 2 آن مصرف مقدار حداكثر و است مجاز
  . شوند مصرف است كرده مشخص توليدكننده

  منظوره  تك افزودني مواد انواع -6-5-3
 كننده   كندگير افزودني ماده  
 كننده  تندگير افزودني ماده  
 شدگي سخت زمان كننده تسريع يا شونده زودسخت افزودني ماده  
 ساز هوا حباب افزودني ماده  
 آب نگهدارنده افرودني ماده  
 آب جذب كاهنده افزودني ماده  

  منظوره چند افزودني مواد انواع -6-5-4
 هكنند روان / آب كاهنده افزودني ماده  
 هكنند وانر فوق / آب كاهنده فوق يا قوي، هكنند روان / قوي آب كاهنده افزودني ماده  
 هكنند روان / آب كاهنده / كننده كندگير افزودني ماده  
 هكنند روان / آب كاهنده / تندگيركننده افزودني ماده  
 فـوق  / آب كاهنـده  فـوق  / كندگيركننـده  يا قوي، هكنند روان / قوي آب كاهنده / كندگيركننده افرودني ماده 

  هكنند روان
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  هاي الزامي  آزمايش -6-5-5
 شـده  درج) 13-6( جـدول  در افزودنـي  مواد عملكرد و مشخصات بررسي منظور به افزودني، وادم الزامي يها آزمايش

 ازها  آزمايش ساير براي. است آمده ايران ملي 2930 استاندارد در مربوط الزامات وها  آزمايش اين از برخي. جزييات است
  . شود استفاده 1-5-6 در مذكور استانداردهاي از يكي

  انباركردن و عرضه بندي، بسته ضوابط -6-5-6
  . گيرد صورت رانيا ملي 2930 استاندارد با مطابق بايد افزودني مواد كردن انبار و  عرضه بندي، بسته

  بتن درشيميايي  افزودني مواد از استفاده مورد در كلي يها دستورالعمل -6-5-7
 بـر  ها آن مصرف آثار و بوده فيزيكي و شيميايي مشخصات كامل اطالعات داراي بايد مصرف مورد يها  افزودني 

  . گردد ذكر سازنده توسط ،سخت شده و تازه بتن روي

  بتن افزودني مواد الزامي يها آزمايش - 13- 6 جدول
  شوند كنترل بايد كه الزامي موارد  نوع رديف

  همه مواد افزودني  1
هاي مايع)،  ، چگالي نسبي (فقط براي افزودنيpHيكنواختي، رنگ، تركيبات موثر، 

خشك، تاثير بر روي گيرش، كل كلرين (كلر)، كلريد محلول در آب،  مقدار مواد
  قليائيت معادل، رفتار از نظر خوردگي فوالد

  همقاومت فشاري، مقدار هواي بتن تاززمان گيرش،   كندگير كننده  2
  هززمان گيرش، مقاومت فشاري، مقدار هواي بتن تا  تندگير كننده  3
  هزدار هواي بتن تامقاومت فشاري، مق  زود سخت شونده  4
  هاي هوا در بتن سخت شده مقاومت فشاري، مقدار هواي بتن تاره، مشخصات حباب  حباب هواساز  5
  همقاومت فشاري، مقدار هواي بتن تازآب انداختگي،   نگهدارنده آب  6
  همقاومت فشاري، مقدار هواي بتن تازجذب موئينه،   كاهنده جذب آب  7
  ميزان كاهش آب، مقاومت فشاري، مقدار هواي بتن  آب) (با هدف كاهندگي كننده   كاهنده آب / روان  8
  ميزان كاهش آب، مقاومت فشاري، مقدار هواي بتن  آب) كننده (با هدف كاهندگي   فوق كاهنده آب / فوق روان  9
  مقاومت فشاري، مقدار هواي بتن تازهافزايش رواني، حفظ و تداوم رواني،   كننده (با هدف افزايش رواني)  فوق كاهنده آب / فوق روان  10
  مقاومت فشاري، زمان گيرش، ميزان كاهش آب، مقدار هواي بتن تازه  كننده كندگير كننده / كاهنده آب / روان  11
  مقاومت فشاري، زمان گيرش، ميزان كاهش آب، مقدار هواي بتن تازه  تندگير كننده / كاهنده آب / روان كننده  12

فوق كاهنده آب / فوق روان كننده (با كندگير كننده /  13
  مقاومت فشاري، زمان گيرش، ميزان كاهش آب، مقدار هواي بتن تازه  هدف كاهش آب و كندگيري)

كندگير كننده / فوق كاهنده آب / فوق روان كننده (با  14
  حفظ و تداوم رواني، مقاومت فشاري، مقدار هواي بتن تازه  هدف افزايش آب و كندگيري)

 
 گردد: ارائه كننده  مصرف به افزودني مواد سازنده طرف از زير شرح به كافي اطالعات دباي  

 سازنده عالمت و نام  
 يكنواختي و رنگ  
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 مصرف مجاز محدوده  
 موثر تركيبات و ماده شيميايي پايه  
 مقدار و نسبي چگالي pH معادل قليائيت مقدار و  
 ريدكل مقدار ذكر يا و ماده در كلريد وجود عدم يهتاييد  
 كردن انبار مدت و دما شامل ماده نگهداري شرايط  
 دستگاه نياز مورد سايرخواص و گيرش زمان مقاومت، ،ييآكار مانند بتن خواص در ماده اثر بر مبني مدارك 

  نظارت
 مناسب مقدار آزمايشگاه در كه اين از بعد مواد، اين مصرف ميزان دقيق تعيين منظور بهگردد  مي توصيه اكيدا 

 محـل  در مصـرف  مـورد  مصالح با آزمايشي يها مخلوط آمد،به دست  مطلوب خواص به رسيدن براي يافزودن
 زمان ،ييآكار ميزان از اعم شده، ساخته تازه بتن يها ويژگي و شود ساخته واقعي محيطي شرايط در و كارگاه
  . گرددگيري  اندازه گيرش خاتمه و شروع

 متفـاوت  كـامال  محـيط،  دماي تغييرات به توجه با تازه، بتن يها گيويژ روي مواد اين اثر كه داشت توجه بايد 
 تغييـرات  و ها آن مصرف ميزان ،باشد مي محسوس كامال دما تغييرات كه مواقعي در است الزم بنابراين و است
 مـواد  از اسـتفاده  اثـر  بـر  گيـرش  زمـان  افتـادن  تعويـق  به ميزان مثال، طور به. گردد كنترل مصرف ميزان در

چنين  كند. هم مي پيدا كاهش دما افزايش باساز  حباب مواد اثر نيز و يافته كاهش زياد دماي در ركننده،كندگي
  يابد.  مي كاهش دما افزايش با زمان طي گيكنند روان اثر ه،كنند روان مواد بعضي مورد در

 همچـون  منفـي  آثـار  داراي الزم، مقـدار  از بـيش هـا   افزودنـي  از اسـتفاده  كـه  داشـت  توجـه  نكته اين به بايد 
 ميـزان  دقيـق  تعيـين  لـزوم  كهردد گ  مي بتن كيفيت افت نتيجه در وها  دانه شدن جدا تازه، بتن انداختگي آب

تـامين   احتمـال  شـود،  مصرف دقيق اندازه به مواد اينكه  كند. در صورتي مي روشنتر  بيش را مواد اين مصرف
 احتمـاال  منفـي  آثـار  ناچيز، ميزان به ولو آن مجاز حد از بيش مصرف اما ،دهد مي افزايش را نظر مورد خواص
 اضـافه  و افزودنـي  مواد ميزانگيري  اندازه براي خودكار يها دستگاه ازاالمكان  گذارد. حتي مي برجاي باري زيان

  . شود استفاده بتن به آن نمودن
 كـاهش  باعـث  ،هـا  آن دح از بيش مصرف صورت در كه دارد وجود ييزا حباب خاصيت ،ها افزودني از بعضي در 

  گردد.  مي اي مالحظه قابل مقدار به بتن مقاومت
 شود.  مي جداشدگي و گيرش در حد از بيشتاخير  باعث الزم، حد از بيش ميزان بهها  كنندهكندگير از استفاده  
 فـزايش ا احتمـال  زيرا دارد، خاصي تدابير به نياز خشك و گرم هواي در ديرگيركننده افزودني ماده از استفاده 

 كندگيركننـدگي  خاصيت با ه)نندك  روان( آب كاهنده افزودني مواد از استفاده. دارد وجود خميريشدگي  جمع
  . است بالمانع باشد، نداشته بتنشدگي  جمع بر نامطلوبيدر صورتي كه تاثير 
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 كه كرده فراهم را سيمان به آب نسبت كاهش امكان الزم، ميزان بهها  فوق روان كننده وها  كننده روان مصرف 
 و ريخـتن  و داده افـزايش  را بـتن  بـا  كـار  قابليت ديگر، طرف از وگردد  مي ايجاد مقاومتي بهبود آن نتيجه در

 روانـي  شـديد  افـت  باعـث ها  كننده فوق روان از برخيگيرد.  مي صورت ترراحت قالب، داخل بتن كردن متراكم
. فـوق  داشـت  توجـه  موضـوع  ايـن  بـه  بايد ها آن خابانت هنگام كهشوند  مي مشخصي زمان از بعد بتن مخلوط

  . شود اضافه آن به بتن ريختن از قبل و نهايي مرحله در بايد ،شوند مي اسالمپ افت باعث كه ييها كننده روان
 بربه ويژه  و بود آگاه ها آن اندركنش از قبال بايد ،متفاوت خواص با افزودني مواد از زمان هم استفاده صورت در 

 محيطي شرايط در و كارگاه محل در مصرف مورد مصالح با آزمايشگاهي يها مخلوط ساخت طي ها آن ارزيابي
  گردد.   مجددتاكيد  واقعي،

  
 





 

  7فصل 7

 مصالح ساير فني مشخصات
 و فاضالب اتتاسيس بتن دهنده تشكيل

  زهكشي وآبياري  يها كانال
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  زهكشي وآبياري  يها كانال و فاضالب اتتاسيس بتن دهنده تشكيل مصالح ساير فني مشخصات -فصل هفتم

    فاضالب اتتاسيس بتن در مصرفي فوالد انواع يها ويژگي - 7-1

  ساخت روش نظر از ميلگردها بندي طبقه -7-1-1

  شده نورد گرم فوالد -7-1-1-1

  شده اصالح سرد فوالد -
 نورد گرم ميلگردهاي روي بر ده،حدي از گذرانيدن يا نوردكردن كشيدن، پيچاندن، نظير مكانيكي عمليات انجام اثر بر
 آيد.  به دست مي سرد حالت در شده

 ويژه فوالد يا شده اصالح گرم فوالد -7-1-1-2

 آيد.  گردهاي گرم نوردشده در حالت گرم به دست ميلبر اثر انجام عمليات مكانيكي نظير گرمايش و آب دادن، بر روي مي

  مكانيكي نظر از ميلگردها بندي طبقه -7-1-2
 نظـر  از فـوالدي  ميلگـرد  هـاي  رده انـواع شـوند.   مي بندي تقسيم ها آن مشخصه مقاومت اساس رب فوالدي ميلگردهاي

  . است شده درج) 1-7( جدول در مكانيكي
  :شوند مي بندي طبقه رده سه به پذيري شكل نظر از فوق فوالدهاي

  . است مشهود تسليم پله داراي آن نسبي شكل تغيير – تنش منحني كه )،S240( نرم فوالدهاي  -الف
  . است محدود بسيار تسليم پله داراي آن نسبي شكل تغيير – تنش منحني كه )،S400 و S340( سخت نيم فوالد  -ب
  . است تسليم پله فاقد آن نسبي شكل تغيير – تنش منحني كه )،S500( سخت دفوال  -ج

  فوالدي ميلگردهاي مكانيكي بندي رده - 1- 7 جدول

  رده
 مشخصه عالمت

 يمل استاندارد در
  ايران 3132

fsu مجاز مقدار حداقل 
 حداكثر كششي مقاومت

  )N/mm2( فوالد

fyk  
 )N/mm2(  

 نظر از بندي طبقه
  سختي نظر از رده  رويه شكل

S240  نرم  ساده  240  360  240س  
S340   نيم سخت  آجدار مارپيچ  340  500  340آج  
S400   نيم سخت  آجدار جناقي  400  600  400آج  
S500  سخت  جدار مركبآ  500  650  500آج  

  رويه شكل انواع -7-1-3
  :شوند مي بندي طبقه دسته سه به رويه شكل نظر از مصرفي ميلگردهاي



 هاي آبياري و زهكشي برداري بتن تاسيسات فاضالب و كانال خت و بهرهاهنماي سار  188

 

 ايـن شـود.   مـي  بـرده  كـار  به S240 ميلگرد در فقط رويه نوع اين ،ساده ميلگردهاي يا صاف رويه با ميلگردهاي  -الف
 عنوان به ها آن از استفاده و روند كار به آرمه بتن يها سازه در دورپيچ ميلگرد عنوان به ندتوان  مي فقط ميلگردها
  . باشد نمي مجاز آرمه بتن يها سازه در فوق، مورد از غير اي ه ساز ميلگرد

 صـورت  بـه  كه هايي برجستگي از است عبارت آجشود.  مي شامل را ميلگردها ساير كه دار آج رويه با ميلگردهاي  -ب
  شود.  مي ايجاد آن روي بر نورد هنگام در ميلگرد طول از غير امتدادي در يا طولي

شكل (آج با مقطع متغير) يا به صورت يكنواخت (آج با مقطع ثابت)، و از نظر امتداد بـه   ها از نظر شكل به صورت دوكي آج
  ايران باشد.  3132ها بايد مطابق با استاندارد  باشند. ضوابط، مشخصات، شكل و ابعاد آج صورت مارپيچ يا جناقي مي

 بـر  عـالوه  ميلگردها اين درآيد.  به دست مي دار آج ميلگردهاي پيچاندن از كه پيچيده دار جآ رويه با ميلگردهاي  -ج
 ميلگـرد  تابانيـدن  ميـزان  چـه  هـر  كـه  خـورد  مي چشم به نيز ميلگرد روي بر مارپيچ خط يك ميلگرد، اوليه آج

 . بود خواهدتر  كم خط اين گام باشدتر  بيش

  دهاميلگر هندسي مشخصات -7-1-4
  :آيد به دست مي زير رابطه از دار آج ميلگرد موثر يا اسمي مقطع سطح و ساده ميلگردهاي اسمي مقطع سطح

)7 -1(  S M / 0.00785L  
 آيد به دست مي زير رابطه از دار آج يا ساده ميلگردهاي اسمي قطر: 

)7 -2(  0.5
bd 2(M / 0.00785 L)   

 1دار آج ميلگردهـاي   زمينه قطرشامل،  دار آج و ساده ميلگردهاي واعان اسمي قطر الزامات و ضوابط(d  يعنـي  ،(
d)2دار آج ميلگردهاي خارجي قطر نيز و آن، آج گرفتن نظر در بدون دار آج ميلگرد قطر  ميلگـرد  قطر يعني ،(

 اسـتاندارد  بـا  مطـابق  بايـد  ميلگردها يها ويژگي سايرباشد.  ) مي2-7( جدول مطابق آن، آج كامل احتساب با
  . باشد ايران 3132

 گيرد.  ها صورت مي تفكيك ميلگردها از يكديگر، به لحاظ هندسي بر اساس قطر اسمي آن  
 متر است.  12اي به طور معمول  طول استاندارد ميلگردهاي شاخه  
 دار بايد مطابق با استاندارد ملي ايران بـه شـماره    دهاي آجهاي ميلگر ها و قطرهاي ميلگردها و آج رواداري طول

 باشد.  3132

  ميلگردها مكانيكي مشخصات -7-1-5
 بـه  و بند اين ب يا الف شماره بندهاي شرايط از يكي كهشوند  مي شناخته قبول قابل مكانيكي نظر از زماني ميلگردها

  نمايند: رآوردهب ،آيند مي زير در كه هـ و د ج، بندهاي شرايط همهزمان  هم طور
  باشد: برقرار زير رابطه بايد انتخابي، ميلگرد آزمونه 5 تمامي در  -الف
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)7 -2(  y,obs i yk(f ) f i 1 , ... , 5   
 آزمونه 10 نتايجشود.  مي انتخاب ديگر آزمونه 5 نشود، برآورده (الف) بند شرايط از بخشي يا تمام كه صورتي در  -ب

  كند: صدق زير رابطه رد بايد (ب) و (الف) بندهاي در مذكور
)7 -3(  y,obs,m ykf f 0.6S   

)7 -4(  
10

y,obs ii 1
y,obs,m

(f )
f

10
   

)7 -5(  
210

y,obs,m y,obs ii 1
(f ) (f )

S
9


  

  

  ميلگردها انواع خارجي و زمينه اسمي، قطرهاي الزامات و ضوابط -2- 7 جدول

 اسمي قطر
 240 ميلگردهاي

)db(   
)mm(  

   S400 و S340 ميلگردهاي
  دوكي) آج (با

   S400 و S340 ميلگردهاي
  يكنواخت) آج (با

   S500 ميلگردهاي
  دوكي) آج (با

 اسمي قطر
)db( )mm( 

 قطر
  زمينه

)d1( 
)mm( 

 ارتفاع حداكثر
 طولي برجستگي

)mm(  

 اسمي قطر
)db( )mm( 

 قطر
  زمينه

)d1( 
)mm( 

 قطر
 خارجي

)d2( 
)mm(  

 اسمي قطر
)db( )mm( 

 قطر
  زمينه

)d1( 
)mm( 

 بلندترين رد خارجي قطر
 آج يا و عرضي آج نقطه

  طولي
)d2(   
)mm(  

6  6  7/5  6/0  6  75/5  75/6  -  -  -  
8  8  6/7  8/0  8  5/7  9  -  -  -  
10  10  5/9  1  10  3/9  3/11  -  -  -  
12  12  4/11  2/1  12  11  5/13  -  -  -  
14  14  4/13  4/1  14  13  5/15  14  2/13  7/15  
16  16  3/15  6/1  16  15  18  16  2/15  2/18  
18  18  3/17  8/1  18  17  20  18  2/17  2/20  
20  20  2/19  2  20  19  22  20  2/19  2/22  
22  22  2/21  2/2  22  21  24  22  2/21  2/24  
25  25  03/24 5/2  25  24  27  25  2/24  2/27  
28  28  9/26  8/2  28  5/26  5/30  28  8/26  8/30  
32  32  78/30 2/3  32  5/30  5/34  -  -  -  
36  36  8/34  6/3  36  5/34  5/39  -  -  -  
40  40  5/38  4  40  5/38  5/43  -  -  -  

 
  باشد: برقرار زير روابط تمامي بايد ب و الف بندهاي در مذكور يها آزمونه از يك هر در  -ج
)7 -6(  SU y,obs if 1.18(f )  
)7 -7(  su,obs i yk(f ) 1.25f  
)7 -8(  y,obs i yk(f ) f 125 MPa   
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)7 -9(  su,obs i y,obs i(f ) 1.25 (f )  
  :شوند مي تعريف زير شرح به باال، روابط در شده ذكر ارامترهايپ

suf: مگاپاسكال) حسب (بر باشد آن ازتر  كم فوالدي ميلگرد يها نمونه از %5 حداكثر نهايي تنش كه تنشي .  

su,obsf :ميلگردهـاي  روي بـر  كششـي  آزمايش در كه هايي،ن حد مقاومت يعني فوالدي، ميلگردهاي كششي مقاومت 
  . مگاپاسكال) حسب (برآيد  مي دست به نظر مورد مصرفي

yf :ميلگردهـاي  در تـنش  ايـن  مگاپاسـكال،  حسب بر فوالدي، ميلگردهاي تسليم تنش S240 تسـليم  تـنش  روي از 
 و درصد 2/0 ماندگار نسبي شكل تغيير نظير (تنش قراردادي ليمتس تنش ميلگردها ساير درآيد.  مي دست به آن مشهود

  شود.  مي تعريف درصد) 35/0 نسبي شكل تغيير نظير تنش يا

YKf :فـوالدي  ميلگرد يها نمونه از %5 حداكثر تسليم تنش كه تنشي ينتر كم فوالدي، ميلگردهاي مشخصه مقاومت 
  . مگاپاسكال) بحس (بر باشد آن ازتر  كم

y,obsf :حسـب  (بـر آيـد   مـي  دسـت  بـه  عمـال  نظـر  مـورد  مصـرفي  ميلگردهـاي  روي بر كششي آزمايش در كه تسليمي تنش 

  . مگاپاسكال)

y,obs,mf :مقادير متوسط y,obsf  ميلگرد يها آزمونه براي .  
 برابـر  5 طول به ديگري و برابر 10 طول به يكي  معيار، طول دو نسبي طول ازدياد پذيري، شكل طهضاب عنوان به  -د

 . باشد) 3-7( جدول در مندرج مقادير با برابر حداقل بايد )،5є و 10є (يعني ميلگرد قطر

  درصد) حسب (بر كشش آزمايش در فوالدي ميلگردهاي نسبي طول ازدياد مجاز حداقل - 3- 7 جدول
  فوالد رده  

 S 240 S 340 S 400 S 500  نسبي طول ازدياد

  10є  18/0  15/0  12/0  08/0حداقل مقدار مجاز 
  5є  25/0  18/0  16/0  1/0حداقل مقدار مجاز 

  
 آزمـايش  تحـت ) 4-7( جـدول  در مندرج يها اندازه و مشخصات با بايد ميلگردها پذيري، شكل ضابطه عنوان به  - ه

  . گيرند قرار خمش

  فوالدي ميلگردهاي خمش آزمايش در ميلگردها اسمي قطر به خمش قطر نسبت  خمش زاويه -4- 7 جدول

 قطر به خمش فك قطر نسبت  (درجه) خمش زاويه  رده
  مجدد خمش  سرد خمش  ميلگرد اسمي

S 240 180  90  2  
S 340 180  90  3  
S 400 180  90  5  
S 500  90  90  5  
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 بـا  ييهـا  نمونه روي بر سرد خمش آزمايشگيرد.  مي صورت ددمج خمش و سرد خمش صورت دو به خمش آزمايش
 بر تراشكاري) جمله (از مكانيكي عمليات گونه هيچ و آمدهبه دست  توليد خط از مستقيما كهمتر  ميلي 250 حداقل طول
 ورتصـ  1016 شماره به ايران ملي استاندارد مطابق سرد خمش آزمايش روششود.  مي انجام ،است نشده اعمال آن روي
  گيرد.  مي

 دمـاي  در درجـه  90 ميـزان  بـه  اسـت  سرد خمش يها نمونه مشابه كه آزمايش يها نمونه مجدد، خمش آزمايش در
 نمونـه  كـه  آن از پـس شـود.   مي گرم سلسيوس درجه 100 دماي تا ساعت نيم حداقل مدت به نمونه سپس و خم محيط
  . گردانند برمي درجه 20 ميزان به كنواخت،ي و پيوسته نيروي با را آن رسيد محيط دماي به و شده سرد

گونـه تـرك،    گـردد كـه پـس از خمـش، هـيچ      هاي خمش قابل قبول تلقي مي يك از آزمايشرميلگرد زماني از نظر ه
 شكستگي يا ساير عيوب (مطابق استانداردهاي ملي مربوطه) در آن ايجاد نگردد و مشاهده نشود. 

  مكانيكي مشخصات ساير -7-1-6
 قـرار  آزمـايش  تحـت  ميلگردهـا  ايـن  بايد شود، استفاده جوشي وصله از ميلگردها در است قرار كه صورتي در 

  . گيرند قرار خمش و كشش آزمايش تحت بايد شده جوش يها نمونه آزمايش اين در. گيرند
 محـل  در شـده،  گسـيخته  مقطـع  كـه گردد  مي تلقي قبول قابل پذيري جوش نظر از ميلگرد زماني كشش، آزمايش در
 از پس كهگردد  مي تلقي قبول قابل پذيري جوش نظر از ميلگرد زماني خمش، آزمايش در. نباشد آن مجاورت در يا جوش
  . نيايد وجود به جوش خود و شده جوش منطقه در تركي كردن، خم

 عميـق  و موضـعي  طور به كه ميلگردهايي ويژه به باشند، زده زنگ شدن پوسته حد تا كه ميلگردهايي مورد در 
  شود: انجام  آن يها نمونه روي بر زير يها آزمايش پاشي ماسه از پس بايد باشند شده وردگيخ دچار

  . 5-1-7 بخش هـ ،د ،ج ب، الف، هاي بند در مذكور موارد مجدد كنترل و آزمايش -1
  ايران ملي 3132 استاندارد در مذكور هاي رواداري با آن مطابقت و ميلگردها اسمي قطر مجددگيري  اندازه -2
  شوند.  مي تلقي قبول قابل غير نسازند، برآورده را فوق 2 و 1 ضوابط شده پوسته ميلگردهاي كه ورتيص در

 آزمـايش  تحـت  كـه باشـند   مـي  مصـرف  قابل هنگامي فقط اند شده شديد اعوجاج و خم دچار كه ميلگردهايي 
 . سازند برآورده را مزبور ضوابط و گرفته قرار خمش

  پذيري جوش -7-1-7
 از ،معادل كربن مقدار كه صورتي درشود.  مي تعيين ها آن معادل كربن مقدار اساس بر يلگردهام پذيري جوش قابليت

تـر   بـيش  فـوالد  پذيري جوش قابليت باشدتر  كم مقدار اين چه هر و است جوشكاري قابل ميلگرد باشدتر  كم درصد 51/0
 بـر  جوشـكاري  بـراي  مناسـب  الكتـرود . اسـت  شده آورده) 5-7( جدول در فوالدها انواع مجاز معادل كربن حداكثر. است
  گردد. مي تعيين ساختمان ملي مقررات دهم مبحث اساس
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  فوالدها انواع مجاز معادل كربن حداكثر - 5- 7 جدول
  S 240 S 300  S 400  S 500  فوالد نوع

  *  *  5/0  -   (%) معادل كربن حداكثر
گرم كردن در هنگام جوشـكاري نيـاز داشـته يـا      ، ممكن است به پيشها آن ، بسته به ميزان قطر و كربن معادل500و  400*: ميلگردهاي رده 

بستگي دارد. عمليات جوشكاري ميلگردهاي مصرفي در بتن در  ها آنگرم ميلگردها نيز به قطر و كربن معادل  نداشته باشند. حداقل دماي پيش
  گراد ممنوع است.  درجه سانتي )-18(دماي 

  استفاده و نگهداري انباركردن، نقل، و حمل ضوابط -7-1-8
 ها نگهداري كـرد   هاي تميز و عاري از رطوبت و گل و خاك و ساير آلودگي ميلگردهاي فوالدي را بايد در محل

  ها جلوگيري شود.  شدن سطح آن زدگي و كثيف تا از زنگ
 جلوگيري شود.  ستيك، نظير بريدگي و ضربه و ...از هر نوع صدمه مكانيكي يا تغيير شكل پال  
 مصـرف  6-1-7و  5-1-7پاشي و پس از برآورد ضوابط مذكور در بنـدهاي   هاي پوسته شده بايد ماسهميلگرد ،

  هاي مشابه مجاز نيست.  ها با استفاده از برس سيمي و ساير روش شوند. رفع پوسته
  .ميلگردها نبايد به طور مستقيم بر روي زمين انبار شوند  
 صورت مجزا انبار شوند.  ها، به ميلگردها بايد بسته به قطر و رده آن  
 اي انبار و نگهداري شوند كه برچسب و عالمت كارخانه  اند بايد به گونه ميلگردهايي كه هنوز بريده يا خم نشده

  ها قابل رويت باشد.  سازنده فوالد بر روي آن
  .ميلگردها بايد به نحوي تخليه شوند كه هم به كارگران صدمه نزنند و هم خود صدمه نبينند  
 بـار، از قبيـل    ها، از هر نوع عامل و اثر زيـان  از جاگذاري ميلگردها، بايد اطمينان حاصل شود كه سطح آن قبل

 شده و برف و يخ عاري است.  ها، زنگ پوسته گل، روغن، قير، دوغاب سيمان خشك شده، رنگ، كندگيركننده

 ستفاده شود. تنها در صـورتي كـه   اي هستند نبايد ا از ميلگردهايي كه داراي خوردگي شديد يا خوردگي حفره
 استفاده از آن بالمانع است.  زدگي ميلگرد سطحي باشد، به صورتي كه بتوان آن را با گوني زبر از بين برد،  زنگ

 ويژه ميلگردهايي كه به طور موضعي يـا عميـق دچـار      هزنگ زده باشند، ب ،ميلگردهايي كه تا حد پوسته شدن
هـاي مـوردنظر و در نظـر     ها با مشخصـه  زمايش و حصول اطمينان از انطباق آناند، بدون انجام آ خوردگي شده

 گرفتن كاهش احتمالي سطح مقطع، قابل مصرف نيستند. 

  باشد مينگهدار بين قالب و شبكه ميلگرد به هيچ وجه مجاز ن استفاده از ميلگرد جهت كاربرد به عنوان فاصله . 

 و محيطي به صورت اتوماتيك جوش داده شوند. شود فصول مشترك ميلگردهاي طولي  توصيه مي  
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  ميلگردها نگهداري صحيح نحوه -1- 7 شكل

  الياف انواع - 7-2

هـاي مختلـف توليـد     هـا و انـدازه   اي، فوالدي و ... را نام برد كه در شـكل  توان نوع پالستيكي، شيشه از انواع الياف مي
باشد كه همان نسبت طـول بـه قطـر     د، نسبت ظاهري ميكن شود. پارامتر مناسبي كه يك رشته از الياف را تعريف مي مي

هـاي   باشد. الياف با شـكل  متر مي سانتي 5/7تا  6/0بوده و طول الياف بين  150تا  30الياف است. اين نسبت معموال بين 
   شود. مشخصـات متـداول انـواع مختلـف اليـاف در جـدول       شده، حلقوي و ... توليد مي دار، خم مختلف از قبيل صاف، موج

 ) درج شده است. 7-6(

 حجم تابع باشد، كه نوعي هر از الياف، به مسلح بتن كارايي. كاهد مي آن كارايي از ساده، بتن به الياف نوع هر افزودن
 اسـتفاده  لذا ،دهد مي افزايش زيادي ميزان به را تازه بتن توده پايداري بتن، در الياف وجود كه آنجا از. است بتن در الياف

 بتن كارايي سنجش براي بي وي آزمايش منظور اين به. نيست مناسب اليافي بتن كارايي تعيين براي اسالمپ، آزمايش از
  . استتر  مناسب اليافي

 هـا  آن قطر و داده پيوند يكديگر بهتوان  مي را الياف اين ولي استمتر  ميلي 015/0 تا 005/0 بين اي شيشه الياف قطر
 پرتلند سيمان خمير بر وارد شيميايي تهاجم برابر در معمولي شيشه كه آنجا از. داد فزايشامتر  ميلي 3/1 تا 013/0 به را

  . است شده توليد نيز بهتر دوام با وها  قليايي برابر در مقاوم اي شيشه الياف لذا ندارد، دوام
 فـوالدي  اليـاف  بـا  رابطـه  رد نكات برخي بيان به ادامه در الياف ساير به نسبت فوالدي الياف وسيع كاربرد به توجه با
  .پردازيم مي
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  الياف متداول مشخصات -6- 7 جدول
  )g/cm3( چگالي  (درصد) نهايي طول افزايش  )MPa( يانگ مدول  )MPa( كششي مقاومت  الياف نوع

  1/1  25 – 45  002/0  210 – 420  آكريليك
  2/3  6/0  084/0 – 14/0  560 – 9800  آزبست
  5/1  3 – 10  005/0  420 – 700  كتان
  5/2  5/1 – 5/3  07/0  1000 – 3800  شيشه

  1/1  16 – 20  0042/0  770 – 840  نايلون (داراي سختي زياد)
  4/1  10 – 30  0084/0  740 – 878  استر (داراي سختي زياد) پلي

  95/0  10 – 11  0001/0 – 0004/0  700  پلي اتيلن
  9/0  10 – 11  0035/0  560 – 770  پلي پروپيلن
  7/2  6/0 – 11  07/0 – 12/0  490 – 770  پشم كوهي

  8/7  5/0 – 35  2/0  280 – 2800  فوالد

  ها آن يها ويژگي و فوالدي الياف انواع -7-2-1
 75/0تـا   25/0هاي مختلف وجـود دارنـد. اليـاف فـوالدي گـرد، قطرهـاي مختلفـي از         الياف فوالدي با شكل و اندازه

دار و  باشند. الياف فوالدي چين متر مي ميلي 9/0تا  25/0 متر دارند. الياف فوالدي تخت نيز داراي ضخامتي در حدود ميلي
دار شده است. براي انتقال و  دار و آج كه فقط در انتهاي آن چين دار، يا در تمامي طول داراي چين و آج هستند يا اين آج

فاوت است. الياف عددي موجود هستند. نحوه ساخت اين الياف نيز مت 30تا  10هاي  اختالط آسان، الياف به صورت دسته
  شوند: فوالدي موجود، عمدتا بر اساس چهار روش زير توليد مي

 هاي فوالدي (الياف سيمي) با سطح مقطع دايروي كشيدن و بريدن سيم 

 هاي فوالدي (الياف برشي) با سطح مقطع مستطيلي نورد و برش ورق 

 گري) با سطح مقطع هاللي با استفاده از مواد مذاب (الياف ريخته 

 هاي فوالدي (الياف ماشيني) با سطح مقطع هاللي، مثلثي يا تاب خورده يدن سطح ورقتراش 

تـوان   توان گيرداري الياف را در بتن تامين كرد. به همين منظور مي راحتي ميه پذيري فوالد، ب چنين با توجه به شكل هم
  خورده تراشه نامنظم و ... را توليد كرد.  دار،  پهن، موج دار، دم هاي مختلف از قبيل انتهاي خميده، انتهاي قالب شكل

  به طور كلي هدف از كاربرد الياف فوالدي در بتن به شرح زير است:
خوردگي و افزايش قدرت  تنيده به منظور كاهش ترك تسليح اضافي براي افزايش مقاومت بتن مسلح يا بتن پيش  -الف

  يت پيچيده تنش. هاي انفجار و وضع اي، موج جذب انرژي تحت اثر بارهاي ضربه
جانشين شدن به جاي بتن مسلح معمولي به منظور كاهش هزينه دسـتمزد، افـزايش در سـرعت اجـرا و ايجـاد        -ب

 افزايش مقاومت آن.  برايجسم يكنواخت و ايزوترپ در بتن، 
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  بندي نم و بندي آب درزبندي، مصالح - 7-3

 فشـار  از عبارتنـد  نيروها اين. شوند بتن درون  به آب نفوذ موجب تنهايي به ندتوان مي كه دارند وجود متفاوتي نيروهاي
 ميـان  از آب اساسـا . هـا  آن از تركيبـي  يـا  بـتن،  طـرف  دو در آب بخار فشار تفاوت شديد، باران مويينگي، عمل ايستايي،

 هولتسـ  بـه  اند، نشده درزبندي يا ساخته طراحي، درستي به كه درزهايي يا اي، سازه هاي نقص ها، ترك متخلخل، يها بتن
 . گذرد مي بسيار

  درزبندي تركيبات و درزبندها -1- 7-3
 بين نامنظم خالي فضاهاي بستن )1 ،روند مي كار به منظور دو براي كه هستند انعطافي قابل پليمري مصالح درزبندها،

 ازكنند.  مي حركت يكديگر به نسبت كه سطحي دو بين خالي فضاي روي بر ديناميك پل يك ايجاد )2 و صلب سطح دو
  :كنند مي ايفا نقش سه مواد اين نظر،  ناي

  درز جايي هجاب با انطباق  -الف
  درز به ماسه و غبار و گرد مانند جامد مواد نفوذ از جلوگيري  -ب
  سازه درون به آب نفوذ از جلوگيري  -ج

 ،شـوند  مـي  اسـتفاده  ديگـر  مهندسـي  يها سازه در نيز و تجاري و صنعتي يها ساختمان در كه درزبندهايي كلي انواع
 از برخـي  و هـا  سـيليكون  هـا،  اورتـان  سـولفيدها،  پلـي  حـالل،  آزادكننـده  هـاي  آكريليـك  ها، بوتيل اكريليك، هاي التكس
  شوند.  مي شامل را انعطاف قابل هاي اپوكسي
 پـذير كـه    اي انعطـاف  اي هستند كه با تبخير آب بـه شـكل مـاده    درزبندهاي التكس پايه، درزبندهاي چندمنظوره

تا  30كه  شود، به طوري سرعت خشك مي آيد. سطح كار به جايي تطبيق دهد، عمل مي هود را با كمي جابتواند خ مي
آوري سريع و چسبندگي  دليل عمل توان سطح كار را رنگ زد. اين مواد به دقيقه پس از استعمال اين درزبند مي 60

اند. ازجمله محدوديت  هاي مسكوني پيدا كرده خوب به انواع سطوح بدون نياز به آستر، كاربرد فراواني در ساختمان
ساعت اول پس از كاربرد، امكان آسيب ديـدن   18تا  12باران طي  در اثرها  قابليت شسته شدن كامل آن ،اين مواد

 وري در آب است.  آمدن و نيز مقاومت كم درمقابل غوطه  يخ زدن و آب شدن پيش از عمل دراثر

 اي  دمنظوره و نرم با مدول كم هستند كه با آزادسازي حالل به شـكل مـاده  درزبندهاي بوتيلي، درزبندهاي چن
جايي كم را بپوشانند. اين مواد بدون نياز به آستر، چسـبندگي   هآيند و قادرند درزهاي با جاب الستيكي عمل مي

نـد، امـا   ده بسيار خوبي با چوب، فلز، شيشه و بتن دارد. اگرچه اين مواد مقاومت خوبي درمقابل آب نشان مـي 
 ور مناسب نيستند.  براي استفاده در موارد غوطه

         درزبندهاي آكريليك با بنيان حالل، برخالف درزبندهاي آكريليـك التكـس پايـه بـا آزادسـازي حـالل عمـل
آيند. اين مواد اگرچه االستومرهاي حقيقي نيستند، اما درزبندهاي ساختماني متنوعي هستند كه عملكـرد   مي

ها چسـبندگي   را در بسياري از درزهاي ساختماني، بدون نياز به آستري دارند. آكريليك بسيار خوب درزبندي
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توان از نياز به گرم كردن و حرارت دادن براي سهولت كاربرد،  عالي دارند. از جمله برخي از معايب اين مواد مي
بي كُند پس از درازشدگي در كردن مواد غذايي درحين عمل آمدن و بازيا  امكان انتشار بوي آزاردهنده و آلوده

 اثر حرارت نام برد. 

 جزئي، محصوالتي با عملكرد بسيار خوب هستند كه بـراي درزگيـري    هاي دو سولفيد، سيستم درزبندهاي پلي
رونـد.   كـار مـي   گـري بـه   در ساختمان ديوار حصار، و نيز درزبندي درزهاي انبساطي در بنـايي، بـتن و شيشـه   

آوري سريع، چسبندگي بسـيار خـوب،    فيت كشساني خوب، بازيافت مناسب، عملسولفيد كي االستومرهاي پلي
مقابل مواد شيميايي دارند. با ايـن وجـود،    مقاومت خوب درمقابل هوازدگي و كهنگي و نيز مقاومت مناسب در

م تر درزهاي افقي الز ها الزم است و نيز آن سختي و سفتي را كه براي كاربري در بيش مخلوط كردن كامل آن
خـوبي بـه    دهند. اين مـواد بـه   را نشان مي كاراييهاي عمودي بهترين  ي است، ندارند، ولي اين مواد در درزبند

وري بـه   ويـژه در شـرايط غوطـه    چسبند، اما براي پيوند كامل به سطوح متخلخل مانند بتن، به شيشه و فلز مي
 آستري نياز دارند. 

 توان چنـان   جزئي را مي هاي دو شوند. اين سيستم اورتان تهيه مي درزبندهاي اورتان براساس االستومرهاي پلي
 پذيري زياد و مقاومت قابل ها كه انبساط بندي تر تركيب تنظيم كرد كه انواع خواص فيزيكي را دارا باشند. بيش

يـن  آوري ا كننـد. عمـل   مقابل آب و رطوبت دارند، پيوند خوبي را با كليه مواد ساختماني ايجـاد مـي   قبولي در 
هـا را در   شـود كـه اسـتفاده از آن    درزبندها به ايجاد الستيك االستومري سخت و مقاوم به سايش منجـر مـي  

توان مقاومت كششي زيـاد،   كند. از ديگر خواص مفيد آن مي سطوح افقي، مانند درزهاي كف صنعتي آسان مي
و شوك حرارتـي، و  » كهنگي« هاي كشش و فشار، مقاومت قابل مالحظه درمقابل توان بازيابي خوب در چرخه

ها درمقابل بسياري از مواد شيميايي بيش از درزبندهاي ديگـر   ناپذيري را نام برد. گرچه تحمل اورتان نيز رنگ
تر از  هاي خنثي كم ها و برخي نمك ها درمقابل مواد شيميايي غليظ مانند اسيدها، قليايي است، اما مقاومت آن

 هاي اين مواد براي ايجاد چسبندگي خوب به آستر نياز دارد.  رآوردهدرزبندهاي ديگر است. برخي از ف

 تـرين دامنـه تغييـرات دمـايي      درزبندهاي سيليكون، درزبندهاي االستومري با عملكرد عالي هستند كه وسيع
بل ها تنها درزبندهايي هستند كه در مقا حال، آن گراد) را دارند، درعين درجه سانتي 260تا  -129برداري ( بهره

دهنـد   اسيدنيتريك تاحدي مقاومند. اين درزبندها مقاومت بسيار خوبي در مقابل هوازدگي و كهنگي نشان مي
بندي هرگونه اتصال ساختماني مناسـبند. ايـن مـواد داراي مـدول كـم هسـتند و بـدون آسـتري،          و براي درز

تواند چسبندگي  وبت در بتن ميوجود اين، حضور رط دهند. با تر بسترها نشان مي چسبندگي بهتري را به بيش
سـولفيدها هسـتند و مقاومـت خـوبي در      تر از پلي تر و سفت ها را كاهش دهد. درزبندهاي سيليكوني سخت آن

ها دارند. مقاومت زياد، انقباض كم، سميت اندك و مقاومت بسـيار خـوب    ها و حالل مقابل اسيدهاي آلي، نمك
  كند.  ها فراهم مي درزبندها را در درون و بيرون ساختمان در مقابل هوازدگي، امكان استفاده از اين
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 وزن بـا  آلي غليظ هاي حالل و اسيدها ،ها قليايي معدني، اسيدهاي درمقابل شده اصالح اپوكسي و اپوكسي درزبندهاي
 ناچيز كم، لكوليمو وزن با اسيدهاي و ها حالل درمقابل ها آن مقاومت اما دارند، را شيميايي مقاومت بهترين زياد مولكولي

 جزئـي  دو يهـا  سيستم صورت بهتر  بيش ها فرآوردهشوند.  مي درون از درزبند گسيختگي و تورم باعث مواد اين زيرا است،
 كـاربري  دماي محدوديت ،اپوكسي مواد يها محدوديت ازجمله. موجودند كننده) (تسريع كننده سخت عامل و رزين شامل

 در االستيسـيته  حالـت  تـدريجي  افـت  و آب در وري غوطـه  شرايط در چسبندگي افت كم، االستيسيته قابليت ،C60 به
 . است زياد دماي معرض

  درزبندها خواص -1-1- 7-3
 مـدول  سـختي،  چسـبندگي،  گيرنـد،  قـرار  ارزيـابي  مـورد  هـا  آن انتخـاب  مواقع در بايد كه درزبندها خواص از برخي

  شود.  مي شامل را كاربردي هاي مشخصه و دگيهواز مقابل در مقاومت و فشاري گيرش تنش، رهايي االستيسيته،
 ترين خواص درزبندها هستند كه براي اسـتفاده از آن روي درز درنظـر    چسبي و دگرچسبي: اين دو از مهم هم

رود بچسـبد و تـنش داخلـي حاصـل از      كار مـي  شوند. درزبند بايد به اطراف درزي كه بر روي آن به گرفته مي
 تحمل كند. جايي (بازشدگي) درز را  هجاب

 سنج مقياس  گيري و برحسب عدد روي سختي اندازه ،سختي: سختي با مقاومت درمقابل نفوذA شـود   بيان مي
تر است. معلوم شده است كه  شده باالتر باشد، ماده سخت  كند. هرچه عدد خوانده تغيير مي 100كه از صفر تا 

بهتـرين درزبنـدها    ،دين سال بعـد از اسـتفاده  از اندكي پس از نصب تا حتي چن 50تا  20درزبندها با سختي 
 براي درزهاي ديوار هستند. 

 تر بهتر از مصالح بـا مـدول زيـاد، تـنش ناشـي از كـرنش القـا شـده توسـط           مدول درزبند: مصالح با مدول كم
كنند. به طوركلي، درزبندها با سختي دورومتـري زيـاد، مـدول زيـادي      جايي (بازشدگي) درز را پخش مي هجاب
د، اگرچه درزبندها با مدول كم ممكن است در دماي كم مدول زيادي داشته باشند. رهايي تـنش در يـك   دارن

هـايي كـه    درزبند حاصل از رهايي داخل تحت شرايط كرنش است. درزبندهاي داراي مدول كم، با ايجاد تنش
سـازي را نشـان    ييتـرين حـد رهـا    شده به شكل اوليـه خـود دارنـد، بـيش     تمايل به برگرداندن درزبند منبسط

 تري الزم است.  وجود درز، مقاومت چسبندگي كم ادهند. درنتيجه براي متصل نگهداشتن درزبند ب مي

 شكل اوليه پس از قرار گرفتن تحـت فشـار    گيرش فشاري: گيرش فشاري، ناتواني انبساطي درزگير براي برگشت به
را نتيجه آن كـاهش دائمـي عـرض خـط جـوش      است. درجه زياد گيرش درزگير براي يك درز، مطلوب نيست. زي

هاي دروني  جايي، تنش هدليل كاهش قابليت انطباق آن با جاب كه درزبند بسيار متراكم شود، به درزبند است. هنگامي
شـوند كـه    تدريج آنقدر زياد مـي  ها به شود. درنتيجه، اين تنش شكل اوليه خود باز مي كند و درز به زيادي توليد مي

 شوند.  چسبي در خود درزبند، منجر مي در خط پيوند و يا از ميان بردن هماز همديگر تن چسباننده هم از گسس به
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  درزبندها بندي رده -1-2- 7-3
  كرد: بندي رده خوب و متوسط ضعيف، دسته سه بهتوان  مي را درزبندها

مـر كوتـاهي دارنـد،    جايي بسـيار محـدود، نسـبتا ع    هكه به دليل توان جاب گونه درزبندها درزبندهاي ضعيف: اين  -الف
هـاي   وردهآهـاي قيـري و فـر    هاي روغن پايه، ماسـتيك  آسان است، بتونه ها آنموادي ارزان و استفاده از معموال 

 هـا  آنهايي كـه دسترسـي بـه     گروه معموال جز در محل  هاي اين وردهآگونه مواد هستند. فر بوتن ازجمله اين پلي
  شوند.  ، مصرف نميبسيار معتدل باشد ها آنآسان و محيط اطراف 

ولـي  هـاي سـطحي مناسـبند،     تـر درزبنـدي   هاي بزرگ درزبندهاي متوسط: اگرچه اين درزبندها براي بازشدگي  -ب
درصد عرض درز اسـت). از جملـه    5تر از  تنها به درزهاي ناموثر محدود است (كل باز شدن كم ها آناستفاده از 

با كيفيت عالي هستند. در سـاخت ايـن    ها و التكس  ها، نئوپرن يلد، بوتگيرن هايي كه در اين رده قرار مي فرآورده
شود. محصوالت رده متوسط به طور كلي  استفاده مي PVAتر از التكس  درزبند از جنس التكس اكريليك، بيش

بـرداري   تـر بهـره   روند. مزيت اصلي اين مواد نسبت به مواد دسته ضعيف، عمر بيش كار مي در فضاهاي داخلي به
  درصد) است.  30تا  20مالحظه ( ، انقباض قابلها آنست. از معايب عمده ها آن

هاي آزادكننده حـالل و برخـي    سولفيدها، اكريليك ها، پلي ها، اورتان درزبندهاي خوب: اين گروه شامل سيليكون  -ج
اند. انتخـاب   تركيبات تجاري اختصاصي هستند. اين مواد براي استفاده در درزهاي فعال و بازشونده طراحي شده

هاي عملكـردي   را بايد نسبت به خواسته ها آنتر است زيرا مزاياي هريك از  در بين اين دسته از درزبندها مشكل
 كار سنجيد. 

  درزگيرها -1-3- 7-3
 از پـس  بـتن  نگهداشـتن  خشـك . دارد بستگي بتن در موجود كلريد و رطوبت مقدار به عمدتا فوالد خوردگي سرعت

 و آب داشـتن  نگاه دور راه يك. است خوردگي از جلوگيري براي يموثر روش كلريد، فوذن سهولت كاهش نيز وآوري  عمل
  . است نفوذي درزبند يا درزگير اندود از استفاده بتن، براي بخارگيري فرصت ايجاد همانند كلريد

  :نمايد مي تعيين را نفوذكننده درزبند عملكرد زير، خواص
به درون بتن يا كار بنايي نفوذ كند تا بتواند موثر واقع شود. عمق نفـوذ بـه   عمق نفوذ: درزبند بايد تا حد ممكن   -الف

  عوامل زير بستگي دارد. 
 رطوبت) مقدار (تخلخل، بنايي كار بستر نفوذپذيري 

 كار گرفته شده، و ميزان آغشـتگي درون سـاختار منفـذي پـس از تكميـل       سازي به هاي آماده موثر بودن روش
 سازي كارهاي آماده

  شده بر بستر كار نسبت به مقدار جزء فعال موجود ماده نفوذكننده اعمالمقدار 
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 و سيستم لزجت فعال، جزء مولكولي (اندازه دارد  فرآورده نوع به فراواني بستگي كه درزبند محلول نفوذ قابليت 
  حالل) حامل نوع

  تنهاي كلريدي و قليايي كارگذاري ب مقاومت شيميايي: جزء فعال درزبند در محيط  -ب
  هاي سطح بتن آور در درون روزنه توانايي غشاي خشك درزبند براي جلوگيري از جمع شدن آشغال و مواد زيان  ج
برابر نفوذ آب و نمك، در عين ايجاد يك غشاي نازك بخارگيري كـه امكـان خـروج     قابليت ايجاد مانعي موثر در  -د

زدن و آب شدن اهميت بسيار دارد. اگـر   يري از يخدرزبند در جلوگ» توان بخارگيري«كند.  بخار آب را فراهم مي
دام بيفتد، در آنجا بـه   شده به نشده به درون سازه راه يابد و در زير سطح بهسازي رطوبت از طريق سطح بهسازي

كند. باوجود اين، چنين وضـعي بـه ميـزان در     پذير مي زدن، آسيب رسد و آن را درمقابل شرايط يخ حد اشباع مي
  زه و جريان هواي اطراف آن نيز بستگي دارد. معرض بودن سا

  درصد ( وزن ماده غيرفعال/وزن محلول) داشته باشد.  8تا  5محلول بايد مقدار كمي جزء فعال غيرفرار، در حد   - ه
 هـا،  سـيليكون  هـا،  سيلوكسـان  ها، سيالن ها، اپوكسي ،روند مي كار به بتني سطوح درزگير يا درزبند عنوان به كه موادي

 را منيـزيم  و روي سـيليكوفلوئوريدهاي  و سديم سيليكات ها، اورتان بزرك، روغن ها، متاكريالت ها، اكريليك ها، يكوناتسيل
 شوند.  مي شامل

  بندها نم و بندها آب -2- 7-3
 بـراي  خاصـي  وسـايل  بـه  بايـد  دارد، قـرار  آب زيـاد  جريـان  شدت يا فشار معرض در درز سطح كه آبي، يها سازه در

 و رطوبـت  تبـادل  از ناشـي  هاي جايي هجاب با متناسب بندي آب از اطمينان براي معموال. شد متوسل ديبن آب از اطمينان
  . كرد استفاده بند آب يك از بايد دما تغييرات
 )PVC(از الستيك يا پلي وينيل كلريد  ها آنبه شش نوع تقسيم كرد كه چهار نوع  توان ميبندهاي رايج موجود را  آب

بنـد طراحـي شـده و اسـتفاده از آن      منظور رفع نياز به شكافتن بتن براي كار گذاشتن آب ع البيرنت بهاند. نو ساخته شده
شوند، چنـدان سـهل نيسـت. در     هاي بتني نصب مي بندهايي كه در سازه محدود به درزهاي ساختماني است. تعويض آب

بنـد در طـول    ، عملكـرد مناسـب آب  رو ايـن از شود. توجهي صرف ايجاد اتصاالت و پيوندها مي بند، زمان قابل طي نصب آب
دارد.  ها آناي در انتخاب  ها نقش عمده حيات سازه از اهميت بسيار برخوردار است. مشخصات دوام مصالح در اين فرآورده

  بند ارزيابي شوند، بدين قرارند: خواصي كه بايد پيش از انتخاب آب
  مكانيكي خستگي  -الف
  شيميايي بودن اثر بي وها  قليايي درمقابل مقاومت  -ب
  الستيكي) (انواعگيرد  مي قرار اكسيژن معرض در كه زماني كهنگي، درمقابل مقاومت  -ج
  )PVC (انواعگيرد  مي قرار تنش تحت و مايع محيط در كه زماني سازي روان عدم  -د
  بند) آب شكلتاثير ( آبي شرايط در بندي آب  - ه
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  مقاومت كششي  -و
توان از مقاومـت پـارگي، مقاومـت كششـي،      ). براي ارزيابي اين خاصيت مي-c7اي كم (پذيري در دماه انعطاف  -ز

  اي در دماي كم استفاده كرد.  كشيدگي و مقاومت ضربه
  ريزي سختي الزم براي مقاومت در مقابل تاشدن در هنگام بتن  -ح
 سهولت نصب  -ط

  بند نم و بند آب تركيبات -2-1- 7-3
 بـتن  سـطح  بـا  تماس در كه فشار تحت آب اول، حالت دركند.  مي نفوذ نبت درون به جذب توسط يا فشار اثر در آب
 ورود دوم، حالـت  درشـود.   مـي  وارد ،كننـد  مـي  متصل يكديگر به را بتن سطح دو كه هايي گذرگاه درون به فشار با است،

 دارند قرار شباعغيرا هواي معرض در كه سطوحي از رطوبت تبخير. پذيرد مي صورت مويينگي عمل با تنها بتن به رطوبت
 بند آب يها افزودني ازشود.  مي بتن درون به رطوبت جريان به منجر آب، با تماس در سطوح از رطوبت ثابت انباشت باز و

  شود.  مي استفاده رطوبت انتقال ميزان كاهش يا ساختن محدود براي غالبا كامل
شود، باعث كـاهش   ت كه وقتي با بتن تازه مخلوط ميبند كامل، پودر يا مايع يا محلول معلق در مايعي اس افزودني آب

آب شـدن) در بـتن سـخت شـده      گريـزي (ضـد   شده و يا باعث ايجاد خاصيت دفـع آب يـا آب   آوري نفوذپذيري بتن عمل
جلوگيري  انتقال رطوبت تحت اثر فشاردر ») بند آب«نام  دهند (به هايي كه نفوذپذيري بتن را كاهش مي شود. افزودني مي

دهنـد.   عمل مـويينگي كـاهش مـي    در اثربند)، انتقال رطوبت را  شوند (نم كه موادي كه باعث دفع آب مي ، درحالينموده
  بند در كاهش عبور آب تحت ستون فشار ايستايي مثبت موثر نيستند.  تر مواد افزودني نم بيش

  كرد:بندي  دسته زير شرح به ها آن شيميايي و فيزيكي مشخصات برطبقتوان  مي را بند آب و بند نم يها افزودني
 مـوادي  و )دهنـد  مـي  نشان واكنش سيمان هاي هيدرات با (كه چرب اسيدهاي و ها صابون شامل آب، دافع مواد  -الف

  مومي يها يونامولس مانند
  . هستند خنثي و منافذ پركننده مصالح كه ريز و نرم كامال جامد مواد  -ب
  ريزدانه و شيميايي فعال جامد مواد  -ج
  كننده تسريع و هوازا آب، كاهنده متداول يها افزودني  -د
  ها سيليكونات متيل مانند متفرقه مواد  - ه
  آب ضد كننده مسدود مواد  -و

 و ترنـد موثر بـتن  نفوذپذيري كاهش در د، و ج ب، گروه مواددرصورتي كه  هستند، بند نم يها افزودني الف، گروه مواد
 اسيدهاي آمونيم يا كلسيم يها نمك الف، گروه در آب دافع مواد ترين رايجشوند.  مي ميدهنا بند آب يها رو افزودني  اين از

 (ماننـد  هسـتند  گـروه  چنـد  يـا  و مـواد  از تلفيقي اختصاصي، تجاري يها افزودني برخي. هستند ها استئارات مانند چرب
 مركبـي،  يهـا  افزودنـي  چنـين  سـاخت  از هـدف . گرفـت  نظـر  در منظوره چند را ها آنتوان  مي و )2CaClو ها استئارات
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 در ها صابون مشابه عملي كه استئارات بوتيل. است مقاومت افت بدون بندي نم اجراي و نفوذپذيري كاهش در گذاريتاثير
رو   ايـن   از وكند  مين ايجاد كف ها، صابون برخالف ماده اينشود.  مي اضافه امولسيون صورت به معموال ،دهد مي انجام بتن
 در مـواد  بهتر انتشار سبب امولسيون. كرد استفاده ،نفوذپذيري و مقاومت بر سوء اثر بدون ،تر بيش مقدار به آن ازتوان  مي
 آب دفـع  در يتـر  بيش اثر ،شود مي مصرف سيمان وزني درصد 1 شده  توصيه مقدار با كه هنگامي وشود  مي مخلوط كل

 . بگذاردتاثير  مقاومت بر كه آن بدون دارد، ها صابون به نسبت

  غشايي بندهاي آب -2-2- 7-3
 ،خـوردگي  تـرك  سـاختماني،  نقـايص  از حاصـل  هاي سوراخ ازطريق آب دخول از جلوگيري منظور به غشايي بندي آب
 بنـدي  نـم  دارد، وجـود  شـدن  خـيس  احتمـال  كـه  طرفي از عمودي سطوحشود.  مي اعمال اي سازه جايي هجاب يا انقباضي

 ،شـود  مي عمل مشابهي روش به نيز دال ساخت در. مخزن ديوار مايع طرف يا پي ديوار زمين به رو متس يعني ،شوند مي
 يهـا  شـود. سيسـتم   مـي  محصـور  بتنـي  اليـه  دو بـين  غالبـا  مكـانيكي،  آسيب برابر در حفاظت منظور به غشا كه آن جز

  كرد: بندي روهگ زير صورت به كاربرد و ساخت يها روش برحسبتوان  مي را غشايي سازي ضدآب
ها با چسب و دو يا چنـد اليـه نمـد،     تقويت گوشه با اي يك تكه، كه به صورت آسترزني سطح بتن غشاهاي ورقه  -الف

زنـي ورقـه در قيـر داغ، و     كشـي يـا غلتـك    بـرس  و كننـده  ايجاد اندودي از قير داغ ضدآب با ها درزبندي سوراخ
  . روند كار مي حه محافظ روي غشاها بههاي اضافي و ايجاد صف كاربردن اليه صورت به به

هاي  متر و از موادي مانند الستيك ميلي 4/2تا  25/1هايي به ضخامت  ساخته، كه در ورقه اي پيش غشاهاي ورقه  -ب
و هيپالون)، آلياژ داخلـي اتـيلن و مـواد     PVC ،CPE ،HDPE، بوتيل، نئوپرن)، مواد گرمانرم (EPDMولكانيزه (

  روند.  كار مي همركب اشباع از قير ب
هـاي   اورتـان  كار رفته با روكش الستيك، نئوپرن مـايع و پلـي   هاي قير گرم به غشاهاي مايع كاربردي، كه در فرم  -ج

 روند.  كار مي جزئي) به هاي يك و دو سردكار (براي سيستم

  بند نم مصالح -2-3- 7-3
 افزودنـي  مـاده  افـزودن  بـا  )3 يـا  آب، ضد سيمان از استفاده با )2 بهسازي، )1 :شود مي حاصل طريق سه به بندي نم

 بـراي ها  افزودني كاربرد وشود  مي محدود بتن سطوح براي مصرفي مواد تشريح به بخش اين. بتن مخلوط به كامل بند آب
  . است شده داده توضيح 1-2-3-7 بخش در بندي نم ايجاد
كنـد.   مـي  محـدود  نباشـد،  فشـار  تحـت  بتن با تماس در آب كه درحالتي را، بتن در مايع، آب انتقال معموال بندي نم
 بـتن  كـه  مـواردي  در مثال براي. است مطلوب آن كامل ساختن متوقف بدون بتن، ازطريق آب بخار انتقال امكان كاهش
 وارد از بنـابراين . شـود  خـارج  آن از بخار صورت به دتوان مي آب درنتيجه ،دهد مي بخارگيري فرصت بندي نم دارد، رطوبت
  شود.  مي جلوگيري شدن آب و زدن يخ دليل به بتن به تمالياح خسارت آمدن
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 آن، در اسـتفاده  مـورد  مـاده  ضـخامت  نيز و سطح سازي آماده به بندي نم نياز. است ارزان نسبتا بهسازي يك بندي نم
  . برد كار به بندي آب جاي به زير شرايط در بايد آن محدودتاثير  دليل به را بندي نم. است بندي آب ازتر  كم

  شده بهسازي بتن بعدي خوردن ترك احتمال درصورت  -الف
  بعدي مراحل در آب از ارتفاعي معرض در بتن گرفتن قرار درصورت  -ب

هـايي كـه در    ) فـرآورده 1توان به دو گروه تقسـيم كـرد:    شوند، مي بندي را كه در بهسازي سطح مصرف مي مصالح نم
آورند. مواد گروه اول،  وجود مي هايي كه يك غشاي نازك سطحي به رآورده) ف2كنند و  را درزبندي مي سطح بتن نفوذ و آن
ساز  شود كه معموال داراي لزجت كم و نيز خاصيت غيرفراري كم هستند. مواد گروه دوم، اندودهاي مانع درزگير ناميده مي

اي رطـوبتي اسـت كـه    ه ) فهرست تعدادي از عايق7-7دهند. جدول ( هستند كه غشاهاي نازكي بر سطح بتن تشكيل مي
 رسد. اين جدول حاوي اطالعـات كـاربردي مـواد يـاد     نظر مي شده در جدول، مناسب به  در شرايط اشاره ها آناستفاده از 

برابر  هاي مختلف، مانعي در نظر نفوذ و تشكيل غشاي سطحي، به شيوه شده نيز هست. انواع مواد با مشخصات متفاوت از
  كنند.  ورود رطوبت ايجاد مي

 رطوبتي عايق محصوالت - 7- 7 جدول

  نوع
 جامد مواد

 (تقريبي)
)%(  

ميزان
 مصرف

)gal/ 

ft2( 

 سازي آماده
  سطح

 جذب
 آب

gr/m2  

بخار
 منتقل
 شده

 (نسبي)

 نفوذ
)mm( رنگ تغيير 

  شده دشنهاپي سطوح

 باالي  تفسير
بندي درجه زير بندي درجه

خارجيداخليخارجيداخلي

lb/yd2 2  -   سيماني
بايد مرطوب بماند         خاكستري  0  17  36 تميز، مرطوب 5/1تا 

تا  100  50تا  20  اپوكسي
  5  80  10 تميز و خشك  300

كهربايي تا 
زرد 

  درخشان
        

به صورت زردرنگ
يا سفيد رنگ در 
نور خورشيد باقي 

  ماند.  مي

تر از  بزرگ  اپوكسي
50  

تا  100
  0  30  3 تميز و خشك  300

كهربايي تا 
زرد 

  درخشان
 شبيه يك پوشش        

تا  360  50  روغن بزرگ
600  

تميز و خشك
آوري كامال عمل
 شده

زرد رنگ در نور           تيره  10  30  15
  خورشيد

تا  100  10% تا 1  سيالن
400  

تواند  تميز، مي
مرطوب باشد و 

  نه خيس 
          بيرنگ  20  90  5/7

داراي الكل اتيل و
لذا قابل احتراق 
 كاربرد در پيش از

صفر درجه 
  گراد سانتي

خشك، تميز  500تا   7  سيلوكسان
هاي  شامل حالل          بيرنگ  5  75  8 بدون رنگ

  زا اشتعال
التكس استايرن 

بوتادين، 
وينيل استات پلي

اكريليك يا 
  هاآنمخلوط

تا  100  50تا  10
200  

تواند  تميز، مي
مرطوب باشد و 

  نه خيس 
30  30  0  

شفاف و 
ممكن است 
  كدر شود

        

زدن، در  ابل يخق
 32دماهاي باالي 

درجه فارنهايت به 
  كا رود. 
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 رطوبتي عايق محصوالت - 7- 7 جدولادامه 

  نوع
 جامد مواد

 (تقريبي)
%  

 ميزان
 مصرف

)gal/ ft2(
 سازي آماده

  سطح
 جذب
 آب

gr/m2 

بخار
 منتقل
 شده

  (نسبي)

 نفوذ
)mm( 

 تغيير
  رنگ

  سطوح پيشنهاد شده

باالي  تفسير
بندي زير درجه  ديبن درجه

خارجيداخليخارجيداخلي

تا  200  30  سيليكات
  0  40  25مرطوب نباشد  300

شفاف و 
ممكن 

است كدر 
  شود

        

نبايد رقيق گردد. 
در دماي باالي 

صفر درجه 
گراد به كار  سانتي

  رود

سيليكونات متيل
  سديم

% 30تا  3
شفاف،   0  30  30  -   80 رقيق شود

          كدر
ي باال، ممكن قلياي

است آلومينوم 
  خورده شود

متااكريليت و 
پليمرهاي مشابه

  وابسته
          براق  0  60  9 خشك و تميز  150  30تا  15

زا، به  اشتعال
صورت رنگي و 

شفاف در دسترس 
  است

آوري اورتان عمل
  200  25  مرطوب

تواند رويمي
ه بتن تازه ب
 كار رود

        كدر  -   1  75  15 
در معرض تابش 

زرد  خورشيد
  شود مي

الستيك 
  360  20  كلروفيت

تواند روي  مي
ه بتن تازه ب
  كار رود

          كدر  1  60  7

زا، در  اشتعال
معرض تابش 
خورشيد زرد 

  شود مي
استايرن بوتادين 
و كوپليمرهاي 
  وينيل تولوئن

ممكن است   300  60تا  40
  1  30  30 مرطوب باشد

شيري، 
سفيد، 
  كدر

  زا اشتعال        

آلومينيوم 
  -           كدر  0  75  9 تميز و خشك 200تا  2  10  استريت

مقاومت در برابر           هيچ  8  94  7  -  150تا  1  5  سيليكون
  ها ضعيف قليايي

  بند نم اندودهاي -2-4- 7-3
بنـد مناسـب تـا حـد      تـوان بـا اسـتعمال انـدود نـم      پذير اسـت مـي   جذب و انتقال رطوبت را كه معموال در بتن امكان

  بند عبارتند از: اندودهاي نمساسي و ضروري براي انتخاب مناسب موارد ااي كاهش داد.  مالحظه قابل
 نفوذ بودن نسبت به آب غيرقابل 

 چسبندگي به بستر متخلخل 

 دوام درمقابل شرايط جوي معمولي 

 سهولت كاربرد 

 سادگي تعميرات  
  دار.  هاي پليمري حاللبند موجودند: اندودهاي سيمان پرتلند/التكس، اندودهاي التكس، و اندود نوع اندود نم امروزه سه
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 دارنـد،  را بخارگيري مطلوب خاصيت مواد اين چون. هستند داخلي كار براي اندودها ترين پرمصرف التكس، اندودهاي
 تنوع و تميزسازي كاربرد، سهولت ها آن محبوبيت درموثر  ديگر داليل از. اند يافته اي گسترده مصرف نيز بيروني موارد در

 مـواد  نظيـر  ديگـري  يهـا  افزودنـي  كـه  هسـتند  التكس چسباننده در پراكنده يها دانهرنگ اساسا اندودها اين. است رنگ
بـه طـور    مصـرف  مـورد  يهـا  يونامولس. دارند شده تشكيل غشاي كيفيت افزايش براي غيره و زدا كف مواد آميزكننده، هم

 ييهـا  محـدوديت  هـا  رزيـن  ازايـن  تعدادي. هستند آكريليك و استايرن و آكريليك استات، وينيل هاي رزين پايه بر معمول
 نظيـر  پايـدارتر،  هـاي  رزين با بيروني كاربرد براي مناسب انواع بنابراين. دارند فرابنفش اشعه و رطوبت به حساسيت مانند

 از پـيش  بايد سيمان  پايه با اندودهاي مانند نيز بخورند التكس اندود بايد كه سطوحيشوند.  مي بندي فرمول ها، آكريليك
  از: عبارتند كرد رعايت بايد التكس مصرف در كه هايي احتياط از. شوند مرطوب گرم، هواي در ويژه به اندود، استعمال
  ويژه زدودن دوغاب سيمان از آن سازي مناسب سطح، به آماده  -الف
  استفاده از يك اندود درزبند با لزجت كم روي سطوح آهكي، متخلخل يا شكننده  -ب
  نمايان با آستري محافظ پيش از استعمال اندودپوشاندن فوالد   -پ
  هفته باشد.  4تا  3تر از  سن بتن نبايد كم  -ت

هاي آلي هستند. تعدادي از ايـن   هاي مركب در حالل هاي غيرفرّار دقيقي از رزين دار، محلول اندودهاي پليمري حالل
ها، بدون تكيه بر واكنش شـيميايي   ا تبخير حاللمواد ارزان قيمت حاوي قير يا قطران هستند. به طوركلي، غشاي اندود ب

هـاي مـويي را بـه طـور      شـده آن تـرك   شوند، اگر از اين اندودها با ضخامت كافي استفاده شود، غشاي خشك تشكيل مي
اين، چون اين اندودها مواد جامد كمي دارند، به منظور رسـيدن ضـخامت الزم بـراي اتصـال      وجود پوشاند. با پيوسته مي

  خواهند.  چند اليه روكش نسبت به مواد معمول ميها  ترك
 



 

  8فصل 8

ملزومات طرح اختالط بتن تاسيسات 
هاي آبياري و  فاضالب و كانال

  زهكشي
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  هاي آبياري و زهكشي ملزومات طرح اختالط بتن تاسيسات فاضالب و كانال -فصل هشتم

  بتن انواع - 1- 8

 در. باشد صادق بتن انواع با رابطه در دتوان مي كه بوده كلي مطالبي است شده انبي بتن با رابطه در كه مطالبي تاكنون
 پركننده، اي سازه غير بتن خشك، و تر پاشيده بتن نظير خاص يها بتن از برخي مهم هاي شاخصه بيان و معرفي به ادامه
 . است شده ختهپردا اليافي پاشيده بتن و متراكم خود بتن آكنده، پيش سنگدانه با بتن سبك، بتن

  تر و خشك پاشيده بتن -8-1-1

  خشك پاشيده بتن -1-1-1- 8
 مراحل. است معروف شاتكريت يا پاشيده بتن نام بهشود  مي پاشيده سطح يك روي بر سيمان مالت آن، در كه روشي

 دسـتگاه  داخـل  بـه  مخلـوط  ايـن  ريخـتن  سـپس  و كن مخلوط داخل در سيمان و سنگدانه خشك اختالط شامل ساخت
 يـك  بـه  السـتيكي  خرطومي يك داخل از مخلوط زن، هم دوران و دستگاه داخل در فشار اعمال اثر در باشد. مي پاش بتن
 خـارج  زيـاد  سـرعت  با نازل از تر، مخلوطشود.  مي اضافه مصالح به آب محل اين در كهكند  مي پيدا جريان (دهانه) نازل
  شود.  مي حاصل نظر ردمو سطح روي مالت برخورد از ناشي ضربه وسيله به تراكم عملشود.  مي

  :كند مي توليد زير يها مزيت و باال كيفيت با مصالحي پاشيدني بتن
 شود.  نسبت آب به سيمان كم باعث افزايش مقاومت و كاهش نفوذپذيري مي 

 تر و سرعت برخورد زياد بتن توپر به علت آب كم 

 سازد.  يقابليت چسبندگي زياد كه آن را براي استفاده در تعميرات بتن مناسب م 

 زن) اي نياز دارد (كمپرسور، مخزن آب و هم به تجهيزات نسبتا ساده 

 بنـدي   بندي و يا بدون قالب هاي متنوع و مقاطع نازك را با حداقل قالب استفاده از اين بتن امكان ساخت شكل
 سازد.  فراهم مي

    چنـين در برابـر    يايي و هـم بتن پاشيدني مقاومت خوبي در برابر عوامل جوي و بسياري از انـواع عوامـل شـيم
 سايش دارد. 

 بندي مناسب خواص مقاومتي مطلوبي دارد.  در صورت استفاده از دانه 

 جديـد  اجـراي . اسـت  پـذير  امكـان  موجـود  يها سازه تعمير براي هم و جديد اجراي براي هم بتن، نوع اين از استفاده
 زمـين  هـاي  شـيب  فرسـايش  كنتـرل  و ديوارهـا  هـا،  دالزي ريـ  بتن ،ها لوله وها  تونل مخازن، جدار ،ها كانال پوشش شامل
  . برد كاره ب بتن تعمير وها  تونل در سقف محافظت برايتوان  مي نيز را پوششباشد.  مي

 بايـد بنـدي   دانـه  اسـتثناي  بهها  . سنگدانههستند استفاده قابل بتن اين در استاندارد ضوابط بر منطبقها  سيمان همه
 و جداشـدگي  از جلـوگيري  بـراي چنين  . همباشند معمول يها بتن در مصرفي يها سنگدانه انندهم آل ايده شرايط داراي

  . باشد داشته رطوبت درصد 6 تا 3 بين بايد ماسه آن، كاربرد و مخلوط كارايي تضمين
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 . است شده داده نشان) 1-8( جدول در خشك) و (تر پاشيده بتن براي مناسببندي  دانه محدوده

  خشك) و (تر پاشيده بتن براي مناسببندي  دانه دهمحدو -1- 8 جدول

  عبوري درصد )متر ميلي( الك اندازه
  دو شمارهبندي  دانه  يك شمارهبندي  دانه

  100  -  متر ميلي 5/12
  90 -  100  100  متر ميلي 5/9
  75 -  85  95 -  100  متر ميلي 75/4
  50 -  70  80 -  98  متر ميلي 36/2
  35 -  55  50 -  85  متر ميلي 18/1
  20 -  35  25 - 60  متر ميلي 6/0
  8 -  20  10 -  30  متر ميلي 3/0
  2 -  10  2 -  10  متر ميلي 15/0

  
 يـك  بـتن  ايـن  بـراي . نمود استفاده نيز پاشيدني بتن برايتوان  مي را بتن ساخت براي مناسب آشاميدني آب نوع هر
  گردد.  مي توليدي بتن در ناهمگني به منجر فشار ميزان در تغيير و بوده نياز مورد يكنواخت فشار جريان

 بايـد  پاشـي  بـتن  از قبـل باشد.  مي پرسي يها شبكه يا و شده جوش شبكه يا ميلگرد شامل بتن، نوع اين آرماتوربندي
 مـواد  از عـاري  بايـد  نيـز  مصرفي فوالد. شوند محكم خود جاي در مناسبجزييات  و ها لقمه ها، خرك كمك به آرماتورها

  . باشد ،دهد مي كاهش را چسبندگي كه مصالحي نوع هر يا و رنگ روغن، غبار، و گرد ريز، مضر
درصدي از سنگدانه ها و خمير سـيمان از سـطحي   رو هستيم.  روبه 1در بتن پاشيده با مفهومي تحت عنوان برجهيدن

مقـدار آب و سـيمان   پاشـي و   شود كه مقدار آن با فشار هوا، كيفيت سنگدانه، شـرايط بـتن   ميكه برروي آن بتن پاشيده 
تر براي  درصد يا كم 15شود،  پاشي به صورت سقفي اجرا مي درصد، وقتي بتن 50تا  25كند. مقدار برجهيدن از  تغيير مي

هـاي بـا سـرعت بـاال مقـدار فـوق        دار متغير است. براي نازل درصد براي حالت قائم يا شيب 25تا  15حالت تخت و بين 
باشد كه  بندي سنگدانه مي يابد. قسمت اعظم اين مصالح شامل دانه ياد مقدار آب كاهش ميتر است و مقدار آن با ازد بيش

  به دليل متغير بودن كيفيت، كم بودن سيمان و امكان آلودگي نبايد مجددا مورد استفاده قرار گيرند. 
يابد. حركت  فزايش ميدر صورتي كه از سنگدانه درشت، سيمان كم و يا آب كم استفاده شده باشد، مقدار برجهيدن ا

دهد. به عبارت ديگر مهـارت نيـروي انسـاني در     دار مقدار برجهيدن را كاهش مي پاشي زاويه متناوب يا موجي نازل يا بتن
 توان تا حدي از مقدار برجهيدن كاست.  ساز، مي سزايي دارد. ضمنا با استفاده از روانه كاهش يا افزايش برجهيدن نقش ب

                                                      
 

1  - Rebound 
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  تر طاختال با پاشيده بتن -1-1-2- 8
باشـد.   مزيت اصلي بتن پاشيدني تر نسبت به بتن پاشيدني خشك، كنترل دقيق آب مخلوط در هنگـام اخـتالط مـي   

وار هستند كه مخلوط  ها از نوع دوراني پيچ پاش در اين نوع اختالط مشابه اختالط خشك بوده و پمپ ظرفيت دستگاه بتن
. جريان هواي تحت فشار، مخلـوط را بـه دهانـه خروجـي نـازل      كنند پاشي هدايت مي را تحت فشار به داخل شيلنگ بتن

شود. نوع ديگري شامل يك مخزن فشار بود كـه بـا دوران    كننده پاشيده مي راند كه در آنجا بتن بر روي سطح دريافت مي
كيلـوگرم   280هايي با  ها قادرند بتن شود. اين ماشين اي در داخل آن، مالت و هواي فشرده به داخل شيلنگ رانده مي پره

متر و اسالمپ صفر را بپاشند. خصوصيات مطـرح شـده در    ميلي 20هايي با اندازه حداكثر  سيمان بر مترمكعب و سنگدانه
 باشد.  ها نظير بتن پاشيده خشك مي مورد مصالح مصرفي در اين نوع بتن

  اليافي بتن -8-1-2
هـا و   شود. الياف در شـكل  اليافي ناميده مي بتن ساخته شده از سيمان هيدروليكي، آب، شن، ماسه و الياف مجزا، بتن

هاي متفاوت و از جنس طبيعي مانند پنبه نسوز، انواع مخصوص كنـف و سـلولز و يـا از محصـوالت توليـدي ماننـد        اندازه
  تواند ساخته شود.  پروپيلن مي شيشه، فوالد، كربن و پليمر مانند پلي

هاي اعمال شده، مقاومت  هاي مويين تحت تنش توسعه سريع ترك هاي زياد مويين است. به علت بتن معمولي داراي ترك
هـاي مـويين    كار بردن الياف در فواصل نزديك به يكديگر، از توسعه تـرك  هشد كه با ب كششي بتن كم است. در ابتدا فرض مي

هاي كششي  ترك چنين شروع هاي كششي و خمشي بتن به ميزان زيادي افزايش بايد و هم جلوگيري شده و در نتيجه مقاومت
اند كـه اسـتفاده از    را به تاخير انداخته و در نتيجه باعث افزايش مقاومت كششي بتن شود. اما مطالعات آزمايشگاهي نشان داده

گـردد. بـا ايـن وجـود      بـه ميـزان زيـاد نمـي     هـا  آنهاي مختلف در مالت يا بتن، باعث افزايش مقاومـت   الياف با حجم و اندازه
 آن رغـم  علياند. به عبارت ديگر  خوردگي پيدا كرده هاي اليافي، در مرحله پس از ترك ادي را در رفتار بتنپژوهشگران بهبود زي

يابد. در نتيجـه   يابد، اما كرنش كششي در هنگام گسيختگي افزايش مي كه مقاومت نهايي كششي به ميزان زيادي افزايش نمي
  تري دارند.  در مقابل ضربه مقاومت بيشترند و  هاي اليافي سخت در مقايسه با بتن ساده، بتن

عالوه بر مزاياي عمده بتن اليافي از قبيل مشخصات مكانيكي مطلوب، مقاومت باال در برابر خستگي و دوام باال، خزش 
تـر   باشد و مهم تر از بتن معمولي مي تر بوده و جمع شدگي و عرض ترك ناشي از آن نيز كم بتن اليافي از بتن معمولي كم

هاي باال) را  مه حضور الياف در بتن، مقاومت در برابر پديده كاويتاسيون و سايش ناشي از جريان آب (حتي در سرعتاز ه
  دهد. نحو قابل توجهي افزايش ميه ب

  اليافي بتن خصوصيات -1-2-1- 8

  ييآكار -الف
بسـيار   ييآكـار بـتن اليـافي از   بتن تازه، قبال شرح داده شده است. براي اكثر كاربردها، مالت يا  ييآكارتاثير الياف بر روي 

  .دهد، بهتر است كم آن نشان مي ييآكارپذيري بتن از آنچه كه  دهي و تراكم كمي برخوردار است، با اين وجود، جاي
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  مقاومت -ب
 با ديگر بيان به. است آن خمشي طاقت روي بر بلكه مقاومت، روي بر نه الياف، عمدهتاثير  كهدهد  مي نشان ها بررسي

 مقاومـت  شـدن  اضافه اما است توجه قابل سختي افزايش. دياب مي افزايش طاقت و مقاومت معيني، مقدار تا لطو افزايش
  . است كم مقدار به فقط

 جـاي  بـه  اليـاف  ازتوان  مين باشد، هدف ينتر مهم خمشي مقاومت بهبود اگر كه اند داده نشان گرفته صورت مطالعات
 مقاومـت  بهبود ميزان اماگردد  مي خمشي طاقت و خمشي مقاومت بهبود به منجر فاليا از استفاده. نمود استفاده آرماتور
 اليـاف،  از استفاده باتوان  مين معمولي مسلح يها بتن در رو، اين از .است كم بسيار خمشي طاقت بهبود به نسبت خمشي

  . نمود برطرف را آرماتور بهها  بتن اين نياز

  ضربه برابر در مقاومت و طاقت -ج
 نمونه، شكست هنگام در شده جذب انرژي (كل خمشي طاقت بهبود اليافي، بتن عمده مزيت شد، اشاره كهطور همان

 قابـل  مقـدار  بـه  نيـز  ضربه برابر در مقاومت و خستگي برابر در مقاومت خمشي، طاقت افزايش دليل به. است خمش) در
 اليـافي،  بـتن  روي بـر  اي ضـربه  مقاومت آزمايش بودن قناموف دليل به محققين تاكنون تهالب. يابند مي افزايش اي مالحظه

  . اند نشده اي ضربه مقاومت افزايش ميزان كمي تعيين به موفق
در برابـر ضـربه    مقاومـت  بهبود جهت نيز،باشند  مي كمي مدول داراي كه پروپيلن پلي و نايلون نظير اليافي از استفاده
  . ستا موثر بسيار ،ساخته پيش بتني اعضايهاي شديد 

  شدن خشك از ناشيشدگي  جمع و خزش ارتجاعي، مدول -د
 فشـاري  خـزش  و شدن خشك از ناشيشدگي  جمع ارتجاعي، مدول روي بر ناچيزي اثر بتن، به فوالدي الياف افزودن

 زيادي حد تا كششي خزش شود، استفاده قوي خيلي كربني الياف از اگر ولييابد  مي كاهش حدي تا كششي خزش. دارد
 ماده يك عنوان به فقط آن، كم حجم دليل به الياف، كه است شده مشاهده تحقيقات اكثر در وجود اين بايابد.  مي كاهش
  . باشد داشته مركب ماده ابعادي پايداري در مهمي اثر كه آن بدون است كرده عمل خمير درون صلب

  دوام - ه
 فـوالدي  اليـاف  به مسلح بتن اگرشود.  مي ساخته مانسي به آب كم نسبت و سيمان زياد مقدار با الياف، به مسلح بتن

 عـالي  دوام ازشـود   مـي  محافظـت  سـيمان  خميـر  توسـط  اليـاف  كه زماني تا گردند،آوري  عمل و متراكم مطلوبي طور به
 اليـاف زدگـي   زنـگ  امكان دارد، وجود كلريد كه ييها محيط دربه خصوص  محيطي، شرايط اكثر در. بود خواهد برخوردار

 تهـاجم  دليـل  بـه . مانند مي باقي خوردگي بدون بتن دروني بخش در واقع الياف اما دارد، وجود بتن سطح حوالي رد واقع
 اسـتفاده  پرتلنـد  سيمان با بتن يا مالت درتوان  مين را معمولي اي شيشه الياف سيمان، خمير در موجود قليايي شيميايي

 اسـت  شـده  ديده اما برخوردارند، قليايي محيط در بهتري دوام از قليا برابر در مقاوم اي شيشه الياف ديگر و زيركنيا. كرد
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 و پشم كتان، مانند طبيعي، الياف اكثر ترتيب، همين بهشوند.  مي تدريجي آسيب دچار زمان مرور به نيز، الياف همين كه
  . ندارند دوام پرتلند سيمان خمير قليايي محيط در مصنوعي، پليمرهاي از بسياري

 جـاري  آب در موجـود  ذرات حركـت  معـرض  در كه هنگامي فوالدي، الياف به مسلح يها بتن سايش برابر در مقاومت
 روي بر كم سرعت با ريز ذرات حركت از ناشي سايش، اگر كهدهد  مي نشانها  آزمايش اينيابد.  مين بهبود ،گيرند مي قرار

 ايـن  بهبـود  سـبب  بتن در الياف افزودن. است شساي نرخ كننده تعيين سطح، سختي و سنگدانه كيفيت باشد، بتن سطح
 احتمال شود، سيمان خميرتر  بيش حجم و سيمان به آب نسبت افزايش باعث الياف از استفاده اگر واقع، درشود.  مين امر

 نبـت  باشد، درشت ذرات ضربه از حاصل خالزايي از ناشي بتن، بر وارد آسيب اگر وجود، اين بايابد.  مي نيز افزايش سايش
 گردد.  مي پديده اين در بتن دوام بهبود سبب اليافي

  اليافي پاشيده بتن -8-1-3
 فـوالدي  اليـاف باشـد.   مـي  پروپيلن پلي يا و فابيرگالس فوالد، الياف با همراه مرسوم پاشيدني بتن يك اساسا، بتن اين
 چنـين  در سـيمان  بـه  هماسـ  وزنـي  نسبت. دارند خشك پاشيدني بتن خصوص به و پاشيدني بتن در را كاربرد ينتر بيش

 بـا  درشت يها سنگدانه از استفاده صورت در كه است )مترمكعب در سيمان كيلوگرم 550 (حدود 1 به 4/2 ييها مخلوط
 وشـوند   مـي  افزوده حجم درصد 2 تا 5/0 ميزان به اليافيابد.  مي كاهش سيمان مقدار ،متر ميلي 20 و 10 اندازه حداكثر

  . است متغيرمتر  ميلي 40 تا 12 بين نيز ها آن طول
 بـه  حاصـل  مخلـوط  سـپس  و شده انجام واسطه كن مخلوط در خشك صورت به مصالح، اختالط و كردن كردن پيمانه

 روش. شـوند  مخـزن  وارد الـك  طريق از بايد لذا دارند، شدن كلوخه قابليت اليافشود.  مي هدايت پاش بتن دستگاه مخزن
 كـن  مخلـوط  در بايد مخلوط با الياف اختالط. است معمولي تر پاشدني بتن مشابه تر، اليافي پاشيدني بتن كاربرد و ساخت
 اليـاف  شـدن  كلوخـه  از و شود انجام سرعت به بايد زدن هم عمل. گردد پاش بتن دستگاه وارد سپس و شده انجام واسطه

  . آيد عمل به جلوگيري
 شـدن  كلوخـه  كـردن  حـداقل  بـراي  كه الحاتياص جز به است معمولي حالت مشابه پاشيدني بتن نوع اين از استفاده

 بـه  لرزاننـده  كـردن  اضـافه  و شـيلنگ  اندازه در تغيير درجه، 90 هاي خم حذف شامل تغييرات اين. است نياز مورد الياف
 بـراي . دارنـد  برجهنـدگي هـا   سـنگدانه  ازتر  بيش الياف معموال. باشد الياف طول برابر 2 بايد شيلنگ قطرباشد.  مي مخزن
تـر   بندي كوچك دانه از استفاده نازل، در هوا مقدار يا هوا سرعت هوا، فشار كاهش نظير تدابيري الياف، جهندگيبر كاهش

 قابـل  صـحيح  رطوبـت  ميـزان  بـه يابي  دست برايها  سنگدانه كردن مرطوب پيش و الياف كردن ضخيم و تر كوتاه بهتر، يا
 . است توصيه
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  سبك بتن -8-1-4
 شـده  شـناخته  قديم يها زمان از مصالح اين كه چراشود  مين محسوب بتن اوريفن در جديدي نوآوري دانه سبك بتن

 منطقـه  در سبك بتن سازه چندينگردد.  مي باز پيش سال 2010 از بيش به سبك يها بتن از استفاده زمان اولين. است
 زمـان  دركـه   كلوزيـوم  ديوماسـتا  و پـانتئون  معبـد  ،كـوزا  بنـدر  از عبارتنـد  كه ها آن مشهورترين اما دارند، قرار مديترانه

 كشـورهاي  در دانـه  سـبك  يهـا  بـتن  فنـاوري،  توسعه بازمان  هم و شدن صنعتي عصر در. اند شده ساخته روم امپراطوري
 بـتن  بـا  كـه  دارد وجـود  متعـددي  يهـا  سـازه  امـروزه  و يافت يتر بيش گسترش پيشرفته كشورهاي در خصوصا مختلف
 از يكـي  عنـوان  به بتن اين اخير يها سال در دانه سبك بتن از استفاده عملي يمزايا خاطره ب. است شده ساخته سبكدانه
 حجـم  فوقـاني،  يهـا  سـازه  وزن كاهش با. است افزايش حال در آن از استفاده براي تقاضا و شده شناخته اي سازه مصالح

 را سـاختماني  عناصرجايي  جابه و نصب مراحل در هزينه، جويي صرفه وكند  مي پيدا كاهش آن ساخت زمان و فونداسيون
 عضـوهاي  مسـاوي،  شـرايط  در يـا  و رودتوانـد بـه كـار     مـي  يتـر  كوچك يها جرثقيل ترتيب اين به داشت، خواهد بر در

  . كردجا  توان جابه مي را يتر ساخته بزرگ پيش
 كـار  بـه  بـا  و ددارن وسيعي  محدوده ،شود مي استفاده بتن ساخت در سنگدانه عنوان به ها آن از كه وزني سبك مصالح

 و نمايـد  تغييـر  مترمكعـب  بـر  كيلـوگرم  2000 تـا  300 ازتواند  مي بتن مخصوص وزن مناسب، يها روش و مصالح بردن
 مقـادير  از استفاده باباشد.  مي مگاپاسكال 60 از بيش موارد بعضي در و مگاپاسكال 3 حدود در ها آن متناظر يها مقاومت

 وزن زيـاد  تغييـرات . گرفـت  نتيجـه  نيـز  را يتـر  بـيش  يهـا  توان مقاومـت  مي نسيما به آب نسبت كاهش و سيمان زياد
  شود.  مي سبك بتن مختلف انواع مكانيكي مشخصات در زيادي يها تفاوت بروز باعث سبك يها بتن مقاومت و مخصوص
 ايـن . بودند آن ايرنظ و توف اسكوريا، پوميس، مانند آتشفشاني غالبا منشا با طبيعي يها دانه سبك ،ها دانه سبك اولين

 صـورت  بـه هـا   دانـه  سـبك  اينكه  شوند. هنگامي مي استفادهدانه  درشت صورت به هم و ريزدانه صورت به هم ،ها دانهسبك
 را بـتن  مـاتريس  تخلخـل  و مسـتحكم  را سـاختار  كهكنند  مي ايفا را فعالي پوزوالني مصالح نقش ،روند مي كار به ريزدانه
  بخشند.  مي بهبود را بتن پايايي خصوصيات ترتيب بدين وكنند  مي اصالح

هـا   در كارخانـه  هـا  آنهايي براي توليد  هاي طبيعي، در سراسر جهان، تكنيك دانه با افزايش تقاضا و عدم دسترسي به سبك
يـز  ها از مصالح خام طبيعي چون رس منبسط شونده، شيل، اسليت و نظاير آن و ن دانه ها، سبك گسترش يافت. در اين كارخانه

شوند. خصوصـيات   گدازي و نظاير آن توليد مي از محصوالت جانبي صنايع مثل خاكستر بادي، خاكستر كوره، روباره كوره آهن
هـاي آب   ها و انواع مختلف كاهنـده  دانه دارد. با اين سبك ها آنيند به كار رفته در توليد آها بستگي به مصالح خام و فر سنگدانه

 مگاپاسكال باشد.  100تر از  اي ساخت كه مقاومت فشاري آن حتي بيش دانه هاي سبك توان بتن مي

 سبك بتن توليد يها روش -1-4-1- 8

  است: تشخيص قابل اصلي روش سه ميان، اين از. دارد وجود سبك بتن توليد براي مختلفي يها راه
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  ياسفنج بتن -الف
 سـنگدانه  سـيمان  مـالت  در يـا  انسيم خمير در ييها حباب گاز، حباب يا كف ايجاد با روش، اين به ساخت حين در
 مخلـوط  بـه  آمـاده  كـف  صورت به يا و شده توليد اختالط حين در زا كف مواد طريق از يا موردنظر حباب. گردد مي ايجاد
 باعـث  مـواد  اين واكنششود.  مي توليد ،تازه بتن به )مينيوموآل پودر مانند( ييزا واكنش مواد افزودن با يا و شود مي اضافه
 اسـفنجي  بـتن  سـاخت  در نياز مورد اصلي ويژگيشود.  مي آن سيمان ماتريس شدن سبك نتيجه در و بتن در گاز ايجاد
 بـتن  مخصـوص  وزنباشـد.   ريـزي مـي   بتن وحمل و نقل  اختالط، هنگام در ها آن يكنواخت توزيع وها  حباب بودن پايدار

 حـدود  تـا  مخصوصـي  وزنتوانـد   مـي  امـا شود  مي برآورد مترمكعب بر كيلوگرم 700 تا 200 محدوده در عمدتا اسفنجي
 . باشد داشته نيز مترمكعب بر كيلوگرم 1200

  ريزدانه دونب بتن -ب
 درشـت  يها دانه و گرديده حذف بتن مخلوط از ماسه ها آن در و هستند ريزدانه بدون روش، اين در شده ساخته بتن

 بـا  هـم  و طبيعـي  يها سنگدانه از استفاده با هم دانه،ريز دونب سبك بتن ساخت. اند چسبيده يكديگر به سيمان خمير با
 وزن و روند مي كار به سبك هاي پركننده يا و يزهكش چون مصارفي برايها  بتن اين. استپذير  امكان سبكدانه از استفاده

  . دارد قرار مترمكعب بر كيلوگرم 1500 تا 700 محدوده در عمدتا ها آن مخصوص

  دانه سبك بتن -ج
بتن با سنگدانه سـبك اسـت. در ايـن نـوع بـتن، سـبك كـردن از طريـق اسـتفاده از           با اين روش، نوعي بتن توليدي

هـاي مـورد نيـاز     دانه مناسب با ويژگـي  ساخت اين نوع بتن استفاده از سبك ي گيرد. الزمه هاي سبك صورت مي انهدسنگ
هـاي   بندي نمود. عمده بـتن  مصنوعي تقسيم يايعي اي و طب غيرسازه يااي  دانه سازه توان به سبك ها را مي دانه است. سبك

 1800اي به  گيرند. حداكثر وزن مخصوص بتن سبك سازه قرار مي اين دستهدر  ،اي هستند سبكي كه داراي كاربرد سازه
مـاتريس متـراكم   اي بـا   دانه سازه ساخت بتن سبكالزم به ذكر است كه شود.  كيلوگرم بر مترمكعب محدود مي 2000تا 

هـاي   هـا كـامال مشـابه بـتن     ظـاهر ايـن بـتن   باشد.  كيلوگرم بر مترمكعب معموال عملي نمي 1200تر از  كم خصوصوزن م
 گردند.  ها در مقطع برش خورده نمايان مي دانه معمولي است و تنها در صورتي كه بخشي از آن برش داده شود، سبك

  سبك بتن انواع -1-4-2- 8
 مقاومـت  بـا  سـبك  بـتن  يـا  اي سازه نيمه سبك بتن اي، يرسازهغ سبك بتن نوع سه به كلي حالت در سبك يها بتن
  شود. مي بررسي ها آن يها ويژگي ادامه در كهشوند  مي تقسيم اي سازه سبك بتن و متوسط
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  اي غيرسازه سبك بتن -الف
 وزنشـوند.   بنـدي مـي   طبقـه  اي غيرسـازه  سـبك  يهـا  بتن رده در مگاپاسكال 5/9 ازتر  كم مقاومت با سبك يها بتن

 و جداساز هاي تيغه عنوان به ها آن از استفاده و بوده مترمكعب بر كيلوگرم 800 ازتر  كم معموالها  بتن نوع اين مخصوصي
 و كـف  ديـوار،  در ديگـر  مـواد  بـا  تركيـب  درتواند  مي بتن نوع اين. هستندموثر  بسيار كف در صوتي و حرارتي هاي عايق

  . گيرد قرار استفاده مورد سقف مختلف هاي سيستم
 وزن بـا  ييهـا  دانـه ريز كـردن  اضـافه . هسـتند  ريزدانه بدون سبك بتن يا اسفنجي سبك بتن نوع از عمدتاها  بتن اين
 خـواص  حصـول  منظـور  بـه  امـا  ،شـود  مي آن مقاومت و بتن وزن افزايش موجب ،دانه سبك بتن مخلوط طرح به معمولي

گـردد.   مـي  محـدود  مترمكعب رب كيلوگرم 800 به مخصوص وزن حداكثر كم)، حرارت انتقال (ضريب حرارتي بندي عايق
 را حرارتـي  عايق خصوصيات بتوان وزن كاهش با كه است اين بر سعي اي، غيرسازه سبك بتن از استفاده و ساخت هنگام
 مقاومـت يابـد.   مـي  كاهش نيز آن مقاومت بتن، مخصوص وزن كاهش با كه است ضروري مطلب اين ذكر اما داد، افزايش
. اسـت  انتظار مورد زيادتري مقاومت مخصوص، وزن افزايش با و دارند هم با نزديكي ارتباط بتن، مخصوص وزن و فشاري

شـدگي   جمـع  كـه  داشـت  توجـه  بايـد گردد.  مي تعيين آن كاربرد محل بتن، نوع اين از آمده دست به مقاومت به توجه با
 همـواره  مخلوط، از درشت يها سنگدانه حذف موارد در خصوص به و موارد اكثر در شدن خشك هنگام در سبك يها بتن

  . است ساز مشكل

  اي بتن سبك نيمه سازه -ب
 ايـن  فشـاري  مقاومـت . است مترمكعب بر كيلوگرم 1400 تا 700 محدوده در اي سازه نيمه سبك بتن مخصوص وزن

 و دانـه  سبك يها بتن نوع از عمدتا ،طبقه اين در موجود سبك يها كند. بتن مي تغيير مگاپاسكال 15 تا 5 از نيز بتن نوع
 از يـا  وشـود   مي حذف بتن مخلوط از ريزدانه يا ،بتن چگالي كاهش براي ديگر عبارت بهباشند.  مي ريزدانه دونب يها بتن

 در اسـتفاده  مـورد  يهـا  دانـه  سـبك گـردد.   مـي  استفاده مخلوطسازي  سبك براي مصنوعي يا طبيعي سبك يها سنگدانه
 نظيـر  اي شـده  منبسـط  محصوالت كلينكر (تكليس)، شدن آهكي يها روش از يكي از معموال اي سازه نيمه سبك يها بتن

 پوكـه  ماننـد  طبيعـي  مصـالح  از آمـده  دسـت  بـه  يهـا  سنگدانه يا اسليت و شيل بادي، خاكستر شده، منبسط هاي روباره
 وهـا   كننـده  تسـريع  نظيـر  زودنـي اف مـواد  كـاربرد شـوند.   مي توليد (توف) متخلخل آذرين يها سنگ و آذرين يها سنگ
  . باشد موثر مذكور يها روش از شده توليد يها سنگدانه با شده ساخته يها بتن مقاومت تغيير درتواند  ها مي كننده روان

  اي سازه سبك بتن -ج
 قاومتم مترمكعب، بر كيلوگرم 2000 ازتر  كم چگالي بودن دارا رغم علي كه هستند ييها بتن ،اي سازه سبك يها بتن
 بـر  كيلـوگرم  2000 تـا  1400 محـدوده  در اي سـازه  سبك يها بتن چگالي معموال. دارند مگاپاسكال 17 از بيش فشاري

 اي سـازه  سبك بتن ساختكند.  مي تغيير مگاپاسكال 80 تا 17 حدود در نيز ها آن فشاري مقاومت و دارد قرار مترمكعب
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 سـبكدانه  يها بتن خانواده از اي سازه سبك يها بتن اكثر. استپذير  كانام مقاوم و سبك يها سنگدانه از استفاده با صرفا
 بتن عبارات از بعضا دليل اين به. است شده استفاده سبك يها سنگدانه از بتن مخصوص وزن كاهش براي آن در كه بوده

  شود.  مي استفاده مفهوم يك بيان براي اي سازه سبك بتن و دانه سبك
 يهـا  دانه سبك از برخي و مصنوعي يها دانه سبك از بسياري باتر  بيش و مگاپاسكال 17 دلمعا فشاري مقاومتتامين 

. اسـت  آن مخصوص وزن از تابعي  معموال سبك بتن مقاومت  شد، ذكر اين از پيش كهطور  . هماناست پذير امكان طبيعي
 اسـتفاده  كه اي گونه به است، رفيمص يها سنگدانه مخصوص وزن ازمتاثر  عمدتا بتن مخصوص وزن كه داشت توجه بايد
 يهـا  دانـه  سـبك  از اسـتفاده  كـه  اسـت  ذكـر  بـه  الزم البتهشود.  مي بتن مخصوص وزن كاهش موجب تر سبك مصالح از

 مقاومـت  با متناسب يمقاومت با دانه سبك از استفاده. شد نخواهد شده ساخته بتن مقاومت افزايش باعث لزوما تر، سنگين
 بـتن  مقاومت ينتر باشد. بيش مي مطلوب ،مقاومت حداكثر و مخصوص وزن حداقل به دستيابي ايبر سبك بتن نياز مورد
 سـيمان  مالت مقاومت از بيش يا برابر آن مقاومت كه اي سازه يها دانه سبك از كهشود  مي حاصل وقتي معموال دانه سبك
 كـار  بـه  پرمقاومـت  سـبك  بـتن  سـاخت  در كـه  مقاوم اي سازه يها دانه سبك. گردد استفاده بتنسازي  سبك براي ،باشد
 باشند.  مي دوار كوره فرآيند در شده منبسط اسليت و رس شيل، از شده ساخته عمدتا ،اند رفته

 ها دانه سبك - 1-4-3- 8

 كـه  ايـن  بـه  توجه با. ندارد وجود دانه سبك بتن توليد امكان آن بدون و هستند دانه سبك بتن اصلي جزءها  دانه سبك
 آن سـاخت  بـراي  و گيـرد  قـرار  اسـتفاده  مـورد  اي سـازه  طور بهتواند  مي كه است سبك بتن از عينو تنها دانه سبك بتن

شـود.   مـي  پرداختـه هـا   دانـه  سبك مشخصات اجمالي بررسي به بخش ينا در است، ضروري مناسب دانه سبك از استفاده
 مخصـوص  وزن از ها آن ساختار در شده ايجاد تخلخل دليل به كهباشند  مي شده وريآفر يا طبيعي مصالحيها  دانه سبك

 تعاريف ،ها دانه سبك براي مختلف هاي نامه آيين و استانداردها در. هستند برخوردار طبيعي يها سنگدانه به نسبت يتر كم
و  هـا را از لحـاظ انـدازه    دانه سبك ASTM C330 آمريكايي استاندارد نمونه براي است، شدهارائه  خاصي يها محدوديت و

  . كند دو دسته تقسيم ميبه  چگالي
 عبـور كنـد و وزن    متـر)  ميلـي  75/4(قطـر   4آن از الـك شـماره    درصد 100تا  85سنگي كه : ريزدانه سبك

  باشد. كيلوگرم برمترمكعب  1120تر از  آن كماي  تودهمخصوص خشك 
 نيسـت.   كيلـوگرم برمترمكعـب   880تـر از   دانـه بـيش   دانه سبك: وزن مخصوص خشك ظاهري درشت درشت

دانه ريز به انـدازه   متر و درشت ميلي 15تا  3دانه متوسط به اندازه  در دو دسته درشتدانه سبك  عموال درشتم
  شوند.  بندي مي متر طبقه ميلي 10تا  5/2

 2000تـر از   كـم اي  دانهمعدني و داراي وزن مخصوص  اهايي با منش سنگدانه EN206از سوي ديگر استاندارد اروپايي 
 بنـدي  نيـز در طبقـه   را مترمكعـب كيلوگرم بر  1200تر از  غير متراكم كم اي توده و وزن مخصوص مكعبكيلوگرم بر متر

  هاي پر مصرف اشاره شده است.  دانه در ادامه به معرفي برخي از سبك. دهد ميقرار دانه  سبك
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  پا سنگ يا اسكوريا -الف
گرفته است. اين سنگ در اثر ورود مواد مذاب آتشفشاني اي است كه مورد استفاده بشر قرار  دانه ترين سبك پا قديمي سنگ

اي  ها سياه، خاكستري روشن و قهوه دانه شود. رنگ اين سبك ها و سرد شدن سريع ايجاد مي به مخازن آب مثل درياها و درياچه
 بـه  دارد كه بعضا ها وجود هاي نسبتا درشتي در اين سنگدانه سريع مواد مذاب آتشفشاني حباب ندليل سرد شد تيره است. به

 800تا  500ها در حدود  دانه اين سبك اي تودهاند. وزن مخصوص خشك  باشند و تا سطح سنگدانه امتداد يافته پيوسته مي هم
كيلوگرم بر مترمكعب متغير  1400تا  900ها نيز در حدود  دانه اي اين سبك وزن مخصوص دانهباشد.  كيلوگرم بر مترمكعب مي

  وجود دارد.  كردستان، همدان و خراساندر  ،سبتا بزرگي از اين مصالحنفعال معادن است. 

  پوكه معدني يا پوميس -ب
اين سنگ به رنگ سفيد مايل به زرد تا خاكستري روشن است و در اثر انباشـته شـدن خاكسـترهاي آتششفشـاني و     

ر و گازهاي موجود در آن بـه وجـود   هاي به وجود آمده توسط بخا همراه با انبساط ناشي از حباب ها آنآهسته سرد شدن 
اي هـ  آباد تبريز، قروه كرمانشـاه، دامنـه   آيد. معادن غني پوميس ايران در اردبيل، آذربايجان شرقي و به خصوص بستان مي

 700تـا   400هـا در حـدود    دانه اين سبك اي توده بلوچستان وجود دارد. وزن مخصوص خشك و البرز، كرمان و سيستان
كيلوگرم بـر مترمكعـب اسـت.     1200تا  800نيز در محدوده  ها آناي  وزن مخصوص دانهباشد.  كعب ميمترم كيلوگرم بر

دانه موجود اسـت. ايـن    ترين سبك شود و از اين جهت در دسترس پوميس يا پوكه معدني در نقاط مختلف ايران يافت مي
  دانه اسكوريا هستند. تر از سبك تر و كم مقاومت ها عمدتا سبك دانه سبك

  توف -ج
 شـهرت  تـوف  بـه  ،شوند مي سخت و نموده تجمع ريزشي يا جرياني طريق به انفجار از بعد كه آتشفشاني خاكسترهاي

 محـدوده  در طبيعـي  هـاي  تـوف  مخصـوص  وزن. خاكسترهاسـت  شناسـي  كـاني  وشـيميايي   تركيب تابع توف نوع. دارند
 مخصـوص  وزن و بـوده  متخلخـل  تـوف  انواع از برخي اما دآين نمي شمار به دانه سبك نوع از و است معمولي يها سنگدانه

 ايـن  رنـگ رونـد.   مي شمار به سبك يها سنگدانه خانواده در كه است برمترمكعب كيلوگرم 1200 تا 800 حدود در ها آن
 يهـا  كـوه  دامنـه  در سبك توف وجود بر مبني ييها گزارشباشند.  مي رگه داراي و بوده سبز و قرمز سياه، معموال ها توف
  . است شدهارائه  البرز

  ليكا -د
 گـردان  كـوره  يـك  داخـل  در تـر  يندآرف روش به شونده باد رس از استفاده با (ليكا) شده منبسط رس يها دانه سبك

 كـردن  مخلـوط  ازگردنـد.   مـي  توليد نروژي و سوئدي ليكاي عنوان تحت نروژ و سوئد درها  دانه سبك اينشوند.  مي توليد
 يهـا  دانـه  بـه  ييهـا  زنجيـره  طريـق  ازدر حـالي كـه    گردان كوره بااليي انتهاي در كه شود مي دايجا يخمير آب، و رس

 اي شيشـه  مصـالح  بـه در حالي كه  گردان، كوره از عبور هنگام ها آن ،رو اين ازشود.  مي ريخته ،گردد مي شكستهتر  كوچك
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 بـه  ،شوند مي خارج كوره از كه ييها كنند. سنگدانه مي ايجاد مختلف يها اندازه و اشكال با يها دانه سبك ،شوند مي تبديل
 شوند.  مي سرند مختلف يها اندازه

  سبك بتن كاربرد مزاياي -1-4-4- 8
 مقاومـت  افـزايش . اسـت  شـده  برداشـته  اي سازه سبك بتن تكنولوژي راه در سريعي و بلند يها گاماخير يها سال در
 ساخت تا است شده باعث ،ديگر سوي از ها آن انبوه توليد تقابلي دركنارها  دانه سبك وزن كاهش و سو يك ازها  دانه سبك
ـ  استقبال با را مصالح اين از استفاده كه مزايايي ديگر از. باشد داشته چشمگيري گسترش دانه سبك بتن باها  سازه  رو هروب
 بـتن  وزنـي  يهـا  محدوديت نمودن برطرف و )حمل و نقل يها هزينه (كاهش اقتصادي يها مزيت بهتوان  مي ،است كرده

 لـزوم  و كشورخيزي  زلزله شرايط لحاظ به خصوصا آن متعدد مزاياي به توجه با دانه سبك بتن كاربرد. كرد اشاره معمولي
  . دارد مناسبي قابليتها  سازي ساختمان سبك

 دانـه،  سـبك  بتن يا سنگدانه براساس فقط نبايد هزينه اما هستند،تر  گران معمولي يها سنگدانه از معموالها  دانه سبك
 اسـت  آن نظاير وحمل و نقل  آرماتوربندي، كارگر، هزينه مانند ديگري موارد شامل بتني سازه كلي هزينه. شود محاسبه

  گردد.  مي انجام سبك بتن يها مزيت بر اجمالي مروري ادامه در. شودگرفته  نظر در بايد كه
 هـاي   تر بودن آن نسبت بـه بـتن   آيد، سبك مي بر چنان كه از نامش دانه آن تريت مزيت بتن سبك سبك بودن: مهم

شـود و امكـان اسـتفاده از     جـايي بـراي كـارگران مـي     تر بودن وزن بتن موجب سـهولت جابـه   معمولي است. سبك
چنين در صورتي كه از بتن سبك در ساخت قطعات  سازد. هم تر را در كارگاه ممكن مي هايي با ظرفيت كم جرثقيل

 شود.  تري انجام مي ها نيز با سهولت بيش شود، حمل و نقل، نصب و اجراي آن ساخته استفاده بتني پيش

 و متعـدد  يهـا  زلزلـه  وقـوع  دنبـال  به امروزه. است سبك بتن يها مزيت ينتر مهم از ديگر يكي سازه مرده بار كاهش
 از يكـي  زلزلـه،  اثـر  در اردهو نيروي مقابل درها  سازي سازه سبك كه اند دريافته مهندسان جهان، كنار و گوشه در مرگبار
 از يكـي باشـد.   مـي  زلزلـه  از ناشـي  يهـا  آسيب و خطرات كاهش جهت اقتصادي و عملي علمي، راهكارهاي ينتر مناسب

  . است اي سازه سبك بتن از استفاده الزم، يها مقاومت حفظ عين درها  سازي سازه سبك يها راه
 عـايق  دليـل  بـه  وشـود   تر مي كم چگالي وتر  بيش خلخلت ايجاد موجب بتن در هوا وجود حرارتي: بودن عايق 

 يـا  ها آن متخلخل ساختار به دانه سبك يها بتن حرارتي هدايتيابد.  مي كاهش بتن حرارتي هدايت هوا، بودن
 و چسـباننده  مصـالح  بـه  دانـه،  سـبك  بـتن  در تخلخـل  و هـوا  سيسـتم . اسـت  وابسـته  هوا يها حفره سيستم
 هـدايت  بـادي،  خاكستر و سيليس دوده كردن اضافه با. دارد بستگي آن در رفتهر شيميايي به كا يها افزودني
 آن حرارتـي  هـدايت  كـه كنند  مي توليد اي دانه سبك بتن متخلخل، يها كند. سنگدانه مي پيدا كاهش حرارتي

 توزيـع  نحـوه  و حفرات هندسه ،شود مي حرارتي هدايت موجب كه نيست كل هواي مقدار فقط اما است،تر  كم
 چگـالي،  كـاهش  بـا  گفـت تـوان   مـي  بنـابراين . دارد عهده بر حرارتي هدايت در اي كننده تعيين نقش نيز ها آن
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 ديوارها و سقف ضخامت موارد برخي در دليل، همين به ،يابد مي افزايشها  ساختمان در حرارتي عايق خاصيت
  شود.  مي ايجاد نيز اسبيمن حرارتيسازي  عايق ساختمان، وزن كاهش با همراه و شود كمتواند  مي

 آن دربرگيرنـده  مـاتريس  مقاومـت  و سـنگدانه  مقاومت از تابعي بتن سايشي مقاومت سايش: برابر در مقاومت 
 يهـا  بتن وجود اين با دارند، معمولي يها سنگدانه به نسبت يتر كم سايشي مقاومت معموالها  دانه سبك. است
 معمـولي  يهـا  بـتن  بـه  نسـبت  زيـادتري  سايشي مقاومت ندتوان مي ،ها سنگدانه كم مقاومت وجود با دانه سبك
 مـاتريس  معمـوال  اي سـازه  دانه سبك يها . بتندارد سيمان مالت ماتريس به بستگي موضوع اين. باشند داشته

تـر   كم مقاومتتواند  مي ماتريس مقاومت بودنتر  . بيشدارند خود رده هم معمولي بتن به نسبت تري پرمقاومت
 يها سنگدانه به نسبت زيادتري مقاومت موجودند، امروزه كه هم ييها سنگدانه البته. نمايد جبران را دانه سبك
  . روندبه كار  سايش برابر در مقاوم بتن توليد براي ندتوان ها مي سنگدانه اين. دارند ليكا شده منبسط رس

 از يكـي . اسـت  برخـوردار  اديزيـ  اهميـت  از آتـش  برابـر  در ساختماني مصالح مقاومت آتش: برابر در مقاومت 
 بـه  كـه  اسـت  بتن سطح شدن پوسته ،شود مي بتني مصالح تخريب باعث سوزي آتش هنگام در كه هايي پديده
 خـارجي  پوسته و بتن هسته ميان رطوبتي و حرارتي گراديان ايجاد و بتن بيروني سطح از رطوبت تبخير دليل
 سيسـتم  چنانچـه  وشـود   مـي  تبديل آب بخار به بتن يها حفره در موجود آب ،سوزي آتش خالل در. است آن

 موجبـات  كـه  شـد  خواهـد  ايجـاد  فشـاري  شود،جا  جابه آب بخار اين تا نباشد كافي اندازه به بتن فرج و خلل
 اسـتفاده  مـورد  سنگي يها دانه حرارتي انبساط شدگي، پوسته ديگر دليلآورد.  مي فراهم را بتنشدگي  پوسته
 يهـا  دانـه  حرارتي خواصچنين  هم و فرج و خلل ساختار به بستگي آتش برابر در تنب مقاومت بنابراين است،
 زيـرا  هستند، تر مقاوم آتش برابر در ذاتيبه طور  دانه سبك يها بتن از بسياري. دارد آن در رفته كار به سنگي

 قـرار  زيـاد  ياربسـ  يهـا  حـرارت  تحت توليد هنگام در كه است شده استفاده ييها دانه سبك از ها آن ساخت در
 دهند.  مي نشان خود از خوبي مقاومت آتش برابر در واند  گرفته

 ازتـوان   مـي  زيراطلبد  مي يتر كم انرژي معمولي، يها بتن به نسبت سبكدانه يها بتن تخريب تخريب: سهولت 
 هنگـام  در نخاله حجم هستند، هوا حاويها  بتن اين چون اين، بر عالوه. كرد استفاده يتر آالت كوچك ماشين
 مقاومـت،  و چگـالي  حسـب  بر اين بر عالوهشود.  مي استفاده معمولي بتن از كه است هنگامي ازتر  كم تخريب

  . شود متصل چوبي معمول قطعات به و شده مته يا و سوراخ بريده، راحتي بهتواند  مي بتن
 خميـر . اسـت  تـر  قـوي  مـاتريس  و سنگدانه بين پيوند معمولي، بتن به نسبت دانه سبك بتن در :تر بيش پايايي 

 واسـطه  اليقانت ضعيف ناحيه بنابراين،كند.  مي نفوذ آن داخل به ،ها سنگدانه متخلخل طبيعت خاطر به سيمان
 پايـايي  حيـث  از موضـوع  اين. است كوچك خيلي وجود صورت در يا و ندارد وجود ماتريس وها  سنگدانه بين
 . است ناحيه ينتر ضعيف معمولي بتن در ناحيه اين چون دارد، اهميت خيلي بتن
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  آكنده پيش سنگدانه با بتن - 8-1-5
 نـوع  ايـن . است شده ابداع بتني يها سازهتعمير و مرمت انجام براي اساسا كه است روشي آكنده پيش سنگدانه با بتن

شـود.   مـي  يكپارچه و سخت آن، به سيمان دوغاب تزريق با كه شدهبندي  دانه و درشت يها سنگدانه از است تركيبي بتن
 بـه  قالـب  انتهـاي  از سيمان دوغاب سپس و شده ريخته بتن قالب داخل در درشت يها سنگدانه اجرايي، سيستم اين در

 از يكـي . دهـد  تشكيل اي يكپارچه و توپر بتن نهايتا و كرده پر را ها آن بين خالي فضاي تاشود  مي تزريقها  سنگدانه ميان
 مشكالت باتوام  معمولي بتن ريختن كه است هايي مكان در بتن اجراي سهولت آكنده، پيش سنگدانه با بتن اصلي مزاياي
 بـا  بـتن  سيسـتم  از اسـتفاده  نـدارد،  وجـود  درجـا  بتن مخلوط ساخت امكان كه موارد بعضي درباشد.  مي عمده و متعدد

 مصـالح  ذرات نقطـه  بـه  نقطه تماس. شد خواهد هزينه و زمان در اي مالحظه قابلجويي  صرفه باعث آكنده پيش سنگدانه
 مقـدار  حـد  در را شده ساخته بتن جسم انقباض ميزان ،شود مي تزريق ها آن بين كه خاصي سيماني دوغاب ودانه  درشت
  دهد.  مي كاهش پوشي، چشم قابل و جزئي

بايـد مطـابق    ها منطبق بر ضوابط استاندارد در اين بتن قابل استفاده هستند و ماسه به كار رفته در تهيه دوغـاب  همه سيمان
بندي مصالح سنگي ريزدانه عامل مهمي اسـت.   و تا حد امكان ريز باشد. يكنواختي دانه 303ضوابط استاندارد ملي ايران به شماره 

هاي درشت كه ممكن است شن درشت يا سنگ شكسته باشند، بايد مطابق ضوابط استاندارد ملي ايـران بـه    خصوصيات سنگدانه
ترين مقدار فضاي خالي (تخلخل) را داشته باشد كه معموال اين فضاي خالي  ندي آن به نحوي باشد تا كمب بوده و دانه 303شماره 

ها، براي شن درشت و سطح صاف كه به خوبي متراكم  درصد خواهد رسيد. مقدار فضاي خالي سنگدانه 40تا  35پس از تراكم به 
بندي نه چندان مطلوب، حداكثر اسـت. حـداكثر    ا اندازه كوچك و با دانههاي شكسته ب اند، حداقل و براي سنگدانه بندي شده و دانه

بعـد   25/0اي كـه ايـن مقـدار از     جايي بزرگ باشد، به گونه هتواند در يك حد متعارف براي حمل و نقل و جاب ها مي اندازه سنگدانه
تـر نباشـد. حـداقل انـدازه      اتورهـا بـزرگ  شود و دو سوم فواصل بـين آرم  ريزي مي آكنده بتن اي كه به صورت پيش تر قطعه كوچك
تر  متر كوچك ميلي 18تر، از  متر و براي مقاطع ضخيم ميلي 12متر، از  ميلي 300تر از  ها نبايد براي مقاطع با ابعاد كوچك سنگدانه

جـدول شـماره    باشد تا فضاي الزم براي جريان دوغاب سيمان در بين ذرات سنگدانه و توزيع يكنواخت آن در قالب موجود باشد.
 كند.  آكنده معرفي مي هاي پيش ها را براي بتن بندي سنگدانه ) محدوده دانه2- 8) و (1- 8(

  آكنده پيش سنگدانه با يها بتن براي درشت يها بندي سنگدانه دانه محدوده -1- 8 جدول

  متر) اندازه الك (ميلي
  درصد عبوري

 1بنديدانه
 متر)ميلي12(حداقل اندازه:

   2دي بندانه
  متر) ميلي 20(حداقل اندازه: 

   3بندي  دانه
  متر) ميلي 5/37(حداقل اندازه: 

  5/0  * 95-100  متر ميلي 5/37
  -  * 40-80  متر ميلي 25
  -  0 –10 20-45  متر ميلي 20

  -  0 –2 0-10  متر ميلي 5/12
  -  0 –1 0-2  متر ميلي 10

 مترميلي20تر ازهاي بزرگدانهبندي حداقل فضاي خالي براي*: دانه
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  آكنده پيش سنگدانه با يها بتن براي ريز يها بندي سنگدانه دانه محدوده - 2- 8 جدول

  عبوري درصد  )متر ميلي( الك اندازه
   3بندي  دانه   2بندي  دانه   1بندي  دانه

  100  -  -  متر ميلي 75/4
  90 -  100  100  100  متر ميلي 36/2
  80 -  90  95 -  100  95 -  100  متر ميلي 18/1
  55 -  70  55 -  80  55 -  80  متر ميلي 6/0
  25 -  50  30 -  55  30 -  55  متر ميلي 3/0
  5 -  30  10 -  30  10 -  30  متر ميلي 15/0
  0 – 10  0 – 10  0 -  10  متر ميلي 076/0

  6/1 – 45/2  3/1– 1/2  3/1 – 1/2  مدول نرمي
 
 از سـيمان  دوغـاب  دوام افـزايش  و نهـايي  مقاومـت  بهبـود  و كـارايي  شافـزاي  منظـور  بـه تـوان   مـي  بتن، نوع اين در

 تركيب در هكنند روان ياساز  حباب يها افزودني ازچنين  . همنمود استفاده )N يا F (رده بادي خاكستر نظير ييها پوزوالن
 نيز سيمان شدگي تسخ زمان درتاخير  و نياز مورد آب مقدار كاهش مخلوط، سريع گيرش از جلوگيري منظور به دوغاب
 شود.  مي استفاده

  خودتراكم بتن -8-1-6
، توسط محققين ژاپني بـه مرحلـه توليـد رسـيد، توانسـت      1980كه در اواخر دهه  پس از آن بتن خود تراكم

اي در صنعت ساختمان در سطح جهان پيدا كند. اين مهم، مرهـون خصوصـيات منحصـر بـه فـردي       جايگاه ويژه
تحت اثر وزن خود  نياز به عمليات تراكم،بدون ، بتن خود تراكمدهد.  بران قرار مياست كه اين بتن در اختيار كار

بسيار متـراكم، را   آرماتورهايي با  بخشدر ، حتي به راحتي توانايي پر كردن قالبكه مخلوطي همگن و به صورت 
بـر روي آن بـي معنـي    بسيار باالي اين بتن، انجام آزمـايش اسـالمپ    كاراييگردد. به دليل  ميمتراكم است، دار

  .  توان خود تراكم محسوب نمود است. ضمنا بايد توجه نمود كه هر بتني با اسالمپ باال را، لزوما نمي
 اين. رود به كار  غيره و مقاومت دوام، مطلوب يها ويژگي با سازه نوع هر ساخت براي تواند مي تراكم خود بتن

 تفـاوت  معمولي يها بتن با مكانيكي مشخصات ساير  و يتهاالستيس مدول كششي، فشاري، مقاومت لحاظ به بتن
   . دارد كاربرد نيز بتن اين در معمولي، بتن طراحي يها فرمول و پارامترها تمامي و نداشته
  باشد: دارا را زير خاصيت سه بايد شود،  گرفته نظر در تراكم خود بتن عنوان به بتني كه اين براي
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 جـاي  و خود و پركردن وزن تحت قالب فضاهاي درتمام تراكم خود بتن شدن ي جاري: تواناي1پركنندگي بليتقا  -الف
 سازه.  آرماتوربندي الي البه در آسان گرفتن

  . 3انسداد و وقوع جداشدگي بدون ها آرماتور بين فضاي توانايي عبور از فضاهاي تنگ مانند :2گذردهي قابليت  -ب
 ريزي.  بتن و نقل و حمل طول در همگني حفظ واناييجداشدگي: ت برابر در يا مقاومت 4پايداري  -ج

تر آن نسبت بـه بـتن    مناسب 6 ويسكوزيتهو  5 كاراييتوان برشمرد،  از خصوصيات ديگري كه براي بتن خود تراكم مي
  باشد.  معمولي مي

  خودتراكم بتن دهنده تشكيل مواد -1-6-1- 8
امل اقتصادي نيز بايـد در  وخصوصيات، ع اما غير از اين ،باشد ح اختالط بتن خودتراكم ميسيال و پايدار بودن از مباني طر

صـورت خالصـه    بـه  اين بتنمورد نياز براي ساخت  و مصالح . مواده شوددر نظر گرفتدهنده آن  و انتخاب مواد تشكيلطراحي 
افزودنـي   ، مـواد 8سبادي و دوده سيلي    نگ، خاكستر، پودر س7مصالح مكمل سيماني مانند سرباره ها، سيمان، عبارت از سنگدانه
باشد كـه   مي ،و آب مخلوط 11زا فزودني حبابها و مواد ا كننده ، كندگير10هاي ويسكوزيته كننده ، اصالح9ها كننده شامل فوق روان

 المللي مربوطه باشد.  بايد منطبق بر استانداردهاي ملي و يا بين ها آنمشخصات و كيفيت 

  خودتراكم بتن يها آزمايش -1-6-2- 8
انـد. تفـاوت    هاي بتن خود تراكم پرداخته به معرفي آزمايش ASTMو  EFNARC ،ACI237مله مراجع مختلفي از ج

طيـف   EFNARCهـاي حالـت تـازه بـتن اسـت. از آنجـا كـه         هاي معمولي در آزمايش هاي اين بتن با بتن عمده آزمايش
  ن مرجع پرداخته شده است:ها بر اساس اي گيرد، در ادامه به معرفي آزمايش ها را در بر مي تري از آزمايش گسترده
  قابليت پركنندگي: آزمايش جريان اسالمپ و جريان اسالمپT50cm قيف ،V  .و آزمايش اريمت  
  قابليت گذردهي: حلقهJ جعبه ،L جعبه ،U  .و جعبه پركننده  
  قابليت پايداري (مقاومت در برابر جداشدگي): قيفV  و غربال سنج پايداريGTM . 

                                                      
 

1- Filling Ability 
2- Passing Ability 
3- Blocking 
4- Stability 
5- Workability 
6- Viscosity 
7- Slag 
8- Silica Fume 
9- Super Plasticizers 
10- Viscosity Modifying Admixtures-VMA 
11- Air Entraining Agent-AEA 
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  بتن بدون جمع شدگي -8-1-7
 بـه  آرمـاتور،  توسـط  شـدن  مقيد علت به آن اثر بر وشود  مي ساخته شونده منبسط سيمان با شدگي جمع بدون بتن
 منبسـط  هنگـام  درشود.  مي منبسط آن از بيش كمي يا و شدن خشك از ناشي شدگي جمع شدهبيني  پيش مقدار اندازه
 ايـن  شـدن  خشـك  از ناشـي  شـدگي  جمـع  بـا  اامآيد.  مي وجود به آن در فشاري يها تنش شدن، مقيد اثر بر بتن شدن
 از ناشـي  خـوردگي  ترك خطر از نتيجه در وماند  مي باقي بتن در فشار مقداري آل ايده حالت دريابد.  مي كاهشها  تنش
 است الزم معمولي بتن توليد براي كه ييها روش و مصالح همان ACIنامه  آيين اساس برشود.  مي جلوگيري شدگي جمع
 ريـزي،  بـتن  از پـس  اول روز 7 در كـه  است الزم انبساط گسترش براي. است الزم نيز شدگي جمع بدون نبت توليد براي
 پرتلنـد  سـيمان  از استفاده اول روش دارد، وجود روش دو بتن انبساط براي. گيرد صورت كاملبه طور  آب، با آوري عمل

 دوم روش. اسـت  اترينگايـت  توليد براي فعال اتآلومين اصلي منبع ماده اينباشد.  مي C4A3 داراي كه است شده اصالح
  . است سيمان به شونده منبسط مناسب مواد افزودن
 مخلوط ،گردد مي توليد زيادي نسبتا مقدار به هيدراتاسيون اوليه مراحل در كه اترينگايت آب جذب خاصيت دليل به
 يهـا  نسبت از استفاده معمولي پرتلند سيمان با مقايسه در. دارد زياد چسبندگي با همراه ولي شدن، سفت به تمايل بتن
  . آيدبه دست  قبولي قابل كارايي بگذارد، فشاري مقاومت روي بر اثري كه آن بدون كهشود  مي سبب زياد سيمان به آب

 ترك عدم يا كم خوردگي ترك انداختگي، آب عدم بتن، انبساط بودن مقيد به توجه با شدگي جمع بدون بتن تراوايي
  . استتر  كم معمولي بتن به نسبت شدن خشك از ناشي شدگي جمع از اصلح خوردگي

 يها ترك و داشت خواهد دنبال به را سازه راندمان كاهش هيدروليكي يها سازه بتن در ترك وجود كه اين به توجه با
 بـتن  درشـدگي   جمـع  از ناشي يها ترك حذف بتن نوع اين از استفاده ،باشد مي ذاتي امري بتن در شدگي جمع از ناشي
  . داشت خواهد دنباله ب را سازه

 بتن اختالط طرح - 2- 8

 و غلظـت  روانـي،  (شـامل  تـازه  بـتن  كـارايي  بـه يابي  دست جهت مخلوطي اجزا يها نسبت تعيين بتن، مخلوط طرح
 بـتن  مخلـوط  يها نسبت تعيين. است شده سخت و تازه بتن در دوام و مكانيكي و فيزيكي خواص و مطلوب) چسبندگي

 پارامترهـاي تـاثير   و انـدركنش  از ناشـي  هاي پيچيدگي دليل به اما است، بوده توجه مورد همواره خاص، اربردهايك براي
 وباشـد   مـي ن ممكـن  بـتن  مخلـوط  يهـا  نسـبت  مقـادير  دقيـق  ارائه خواص، اين روي بر بتن دهنده تشكيل مواد متعدد
توان  مي تنها ها آن اساس بر كهكنند  مي ارائه بتني يها مخلوط طراحي براي را ييها روش معموال نيز معتبر هاي نامه آيين

  . گردند معلوم نهايي يها نسبت آزمايشگاهي نتايج اساس بر تا است الزم همواره و زد تخمين را مخلوط اوليه يها نسبت
 ييها توصيه وها  محدوديت همواره خاص، شرايط در مصرف مورد بتني يها مخلوط براي ها نامه آيين از بسياري در اما
 حـداقل  ها آن به توجه با تاشوند  مي گرفته نظر در دوام به مربوطمسايل  به توجه با اكثرا ،ها محدوديت اينگردد.  مي ارائه
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 فاضـالب  مهـاجم  شـرايط  معرض در كه ييها بتن براي گرديد، اشاره نيز قبال كهطور  . همانگردند برآورده دوام معيارهاي
 در مطلـوب  عملكرد كننده تضمين دتوان مين مكانيكي خواص و است برخوردار زيادي اهميت درجه از دوام ،گيرند مي قرار
 مكـانيكي  خـواص  بهبود لزوما اما دارد، وجود مستقيم ارتباط معموال دوام و مكانيكي خواص بين اگرچه. باشد شرايط اين

 مكـانيكي  خواص وجود با حتيها  خرابي انواع زا بعضي مهاجم، شرايط از بعضي در زيرا. شد نخواهد دوام افزايش به منجر
 مـواد  بـا  آن سـطح  در بـتن  دهنـده  تشـكيل ي اجـزا  بـين  واكنش اثر در ها آن از بسياري در كهشود  مي ايجاد نيز مناسب

 در مصـرف  مورد يها بتن در موضوع اين. دارد اهميت بسيار مناسب مصالح انتخاب لذا ،گردد مي حاصل مهاجم شيميايي
 مصـالح  انتخـاب  در ييهـا  توصيه تا گرديد سعي راهنما قبلي يها قسمت در لذا ويابد  مي يتر بيش اهميت بفاضال شبكه

 بـتن  نفوذپـذيري  كـاهش  فاضـالب،  بتنـي  اتتاسيسـ  دوام بحث در ديگر، مهمموثر  عوامل از يكي اما. گردد ارائه مناسب
  يابد.  مي افزايش قطعات مفيد عمر وشود  تر مي كم يزن بتن داخل به مهاجم مواد نفوذ تخلخل، كاهش با مسلماباشد.  مي

 تعيين جهت  توان مي مخلوط، طرح روش اين ازشود.  مي بيان اختصار به مخلوط طرح ملي روش ابتدا ،قسمت اين در
 اسـالمپ  بـدون  يها مخلوط طرح معرفي به ادامه در. نمود استفاده فاضالب معمول بتني اتتاسيس مصالح اختالط نسبت

 كـه  اسـت  اهميـت  حـائز  جهت آن از مخلوط طرح روش اين. است شده پرداخته آن يها محدوديت و ها توصيه همراه به
 طـرح  روش اين از ،ها لوله اين توليد يها كارخانه از بسياري ورود  مي كار هب اتتاسيس اين در بتني لوله توجهي قابل حجم

  . نمايند مي استفاده مخلوط
هاي بتن درجا بـراي احـداث    ارائه خواهد شد. اين روش نيز در ساخت مخلوط 1اي توانمنده سپس روش طرح مخلوط بتن

  كنند، مورد استفاده قرار گيرد. تر لوله توليد مي  هاي كه با روش چنين براي كارخانه انواع تاسيسات بتني شبكه فاضالب و هم
  شود. ، مطرح مي1- 8نواع بتن اشاره شده در بخش و الزاماتي كلي در خصوص طرح اختالط ا ها توصيهدر خاتمه اين فصل، 

  بتن مخلوط طرح ملي روش -1- 8-2

  تعاريف -2-1-1- 8
 بـه  مقـرون  امكـان  حد تا شده توليد بتنكه  طوري به است، بتن اجزاي نسبت تعيين يندآفر بتن: مخلوط طرح 

  باشد.  مي امدو و كارايي فشاري، مقاومت معموال، الزامات اين. كندتامين  را نياز مورد الزامات و باشد صرفه
 75/4تر از  ها كوچك هاي ريز، از ماسه طبيعي يا سنگ خرد شده كه قطر ذرات آن : سنگدانه2هاي ريز سنگدانه 

  تشكيل شده است. ، ) است4متر (الك نمره  ميلي

                                                      
 

1- Dense Packing 
2- Fine Aggregate 
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 تشـكيل  هـا  آن از تركيبيهاي سنگي خرد شده يا  يا دانه ها شنهاي درشت، از  : سنگدانه1هاي درشت سنگدانه 
  . است )4 نمره (الكمتر  ميلي 75/4 ازتر  بزرگ ها آن ذرات قطر ود شون مي

 و تغييـرات  دليـل  بـه  بـتن  مقاومـت  كمـي  نوسـانات  گـرفتن  نظر در براي بتن: فشاري مقاومت ايمني حاشيه 
 يـا  دسـتگاهي  انسـاني،  خطاهـاي  از ناشي كه افزودني و آب سنگدانه، سيمان، احتمالي كمي و كيفي نوسانات
  شود.  مي منظور است طبيعي

 آزاد آب دارد، وجـود هـا   سـنگدانه  بيرون و سيمان خمير در بتن اوليه گيرش زمان در كه آبي به بتن: آزاد آب 
  گويند.  مي

 بـا  اشـباع  شرايط به رسيدن براي سنگدانه، توسطجذب شده  آب شامل بتن مخلوط آب كل بتن: اختالط آب 
 در چنانچـه باشـد.   مي كاراييتامين  و سيمان سيونتايدراه شدن انجام براي آزاد آبچنين  هم و خشك سطح
 مـورد  آب مقدار بايد باشد خشك سطح با اشباع حالت ازتر  كم حد درها  سنگدانه رطوبت مقدار واقعي، شرايط

 در و شـود  اضـافه  اخـتالط  آب مقـدار  بـه  و تعيـين  خشك سطح با اشباع حالت به سنگدانه رساندن براي نياز
 مقدار بايد باشد، خشك سطح با اشباع حالت در سنگدانه رطوبت از بيشها  سنگدانه طوبتر مقدار كه صورتي

  . گردد كم اختالط آب از اضافي رطوبت معادل آب
 بنـدي   تـوان منحنـي دانـه    هـاي اسـتاندارد، مـي    ها از الـك  بندي سنگدانه: بر اساس درصدهاي عبوري سنگدانه دانه

شود كه از طرفي حجم فضاي خـالي   بندي طوري در نظر گرفته مي دوده دانهها را ترسيم نمود. معموال مح سنگدانه
  ها تا آنجا كه امكان دارد، كاسته شود و از طرف ديگر كارايي مناسبي براي بتن تامين گردد.  بين سنگدانه

 3/0 ،6/0 ،19/1 ،38/2 ،75/4 اسـتاندارد  يها الك روي بر مانده تجمعي درصدهاي مجموع ماسه: نرمي مدول 
  باشد.  مي 100 بر تقسيممتر  ميلي 15/0 و

 مصـنوعي  و طبيعـي  يها پوزوالن (سيمان، سيماني مواد مجموع به آزاد آب نسبت سيماني: مواد به آب نسبت 
  . گويند را )... و بادي خاكستر ميكروسيليس، نظير

 :مفيـد  عمـر  افـزايش  در وگيرد  مي قرار آن معرض در كه است يمحيط شرايط در آن عملكرد بتن، دوام دوام 
 .است اهميت حائز بسيار آن، شدهبيني  پيش

 

                                                      
 

1- Coarse Aggregate 
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 الزم متوسط فشاري مقاومت و معيار انحراف رواني، تعيين - 2-1-2- 8

  روانيگيري  اندازه -الف
 جـدول  در تـازه  بتن روانيبندي  . طبقهاست شده استفاده بتن رواني سنجش جهت اسالمپ آزمايش از روش، اين در

  شود.  مي مشاهده) 8-3(

  اسالمپ مقدار اساس بر تازه بتن روانيبندي  طبقه - 3- 8 جدول
  اسالمپ  بندي طبقه

S140تا  10 سفت  
S290تا  50 خميري  
S3150تا  100 روان  
S4( سيال ) 160تر يا مساوي بزرگ خيلي روان  

  الزم: فشاري مقاومت -ب
 از يك هر از آمده دست به مقدار ينتر بزرگ با بربرا بايد ايران بتننامه  آيين مطابق الزم متوسط فشاري مقاومت مقدار

  . شود گرفته نظر در زير رابطه دو
)8 -1(  2

cm cf f 1.34 S 1.5 N / mm    
)8 -2(  2

cm cf f 2.33S 4 N / mm    

cmf =2مگاپاسكال حسب بر بتن متوسط فشاري مقاومتN / mm   

cf =2مگاپاسكال حسب بر اي استوانه يها آزمونه اساس بر بتن مشخصه فشاري مقاومتN / mm  
S = 2مگاپاسكال حسب برها  آزمونه فشاري مقاومت استاندارد انحرافN / mm  
  معيار انحراف تعيين -ج

  :نمود اقدام زير صورت به ترتيب هبتوان  مي معيار انحراف تعيين براي
 اسـاس  بـر  شـود،  سـاخته  آنجا در است قرار مخلوط طرح كه موجود فعال كارگاه در بتن، مقاومت معيار انحراف -1

قابل محاسـبه   1-ج بند دراز روابط ارائه شده  كهآيد  به دست مي اي استوانه نمونه فشاري مقاومت آماري نتايج
  . شدمي با

 مشـابه)  (كارگاه مشابه پروژه اي استوانه نمونه فشاري مقاومت آماري نتايج اساس بر بتن تمقاوم معيار انحراف -2
  ه است.شدبدان اشاره  1-ج بند در كهآيد  از روابطي به دست مي

 و كيفـي  كنتـرل  (سـطح  بـتن  توليـد  وضـعيت  اساس بر كارگاهبندي  رتبه به توجه با بتن مقاومت معيار انحراف -3
 حـدس  واقع در يا وآيد  به دست مي ملي روش) 5-8( و) 4-8( جداول طبق بتن) توليد امر در كارگاهي نظارت

  شود.  مي زده
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 كارگـاهي  يـا  موجود كارگاه سازي تشابه و مخلوط طراح شخصي تجربيات به توجه با بتن مقاومت معيار انحراف -4
 معيـار  انحـراف  و) 5-8( جدول در شده ارائه هاي بندي رتبه از يكي با گردد اداره و تجهيز آينده در است قرار كه

  شود.  مي زده تخمين ياآيد  به دست مي ملي روش) 4-8( جدول
   قبلي يها پروژه يا موجود پروژه آماري نتايج اساس بر معيار انحراف محاسبه -1-ج
 الزامـا  اامـ  باشـد  داشـته  تشـابه  فني مشخصات و نوع نظر از قبلي يا موجود پروژه با بايد مصرفي مصالح حالت اين در

 الزامـي  مطابقت ولي باشد داشته تشابه قبلي  پروژه با كيفي كنترل و نظارت شرايط بايد چنين هم. نيست نظر مد مطابقت
2N از بيش نبايد پروژه دو در بتن مشخصه فشاري مقاومت تفاوت. نيست / mm 5 باشد .  
 اختيـار  در قبلي مشابه پروژه يا موجود پروژه در مقاومت متوالي نتيجه 30 حداقل و شود استفاده )3-8( رابطه از اگر
 آمـده به دست  معيار انحراف در كهشود  مي استفاده تصحيح ضريب يا اصالح ضريب يك صورت به )4-8( رابطه از نباشد

  . آيدبه دست  شده تصحيح معيار انحراف تاگردد  مي ضرب )3-8( رابطه از

)8-3(  
2(x m)

s
n 1





 معيار انحراف  

  : آن در كه
x: آزمونه فشاري مقاومت  

m :ها آزمونه فشاري مقاومت ميانگين  
n :ها  آزمونه تعداد  

)8 -4(  
1

22
R 0.75 ( )

n

 
  
  

   معيار انحراف اصالحي ضريب 

  : آن در كه
n :ها آزمونه تعداد   

 در رود ميبه كار  نتيجه 30 حداقل نتايج مجموع با متوالي هنتيج گروه دو از معيار انحراف محاسبه براي )5-8( رابطه
  . باشد نتيجه 30 ازتر  كم گروه هر هاي نتيجه تعداد كه حالي

)8 -5(  
1

2 2 2
1 1 2 2

1 2

(n 1)s (n 1)s
s

n n 2

   
  

   
 

  آن: در كه
s= متوالي يها نمونه گروه در معيار انحراف آماري ميانگين   

1 2s ,s= متوالي يها نمونه گروه دو از شده حاسبهم معيار انحراف   
1 2n ,n= متوالي گروه دو درها  نمونه تعداد   
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2Nاز نبايد كارگاه براي شرايطي هر تحت معيار انحراف مقدار حداقل / mm 5/2 كارهـاي  براي اما شود انتخابتر  كم 
  . كرد منظور نيز را يتر كم مقاديرتوان  مي آزمايشگاه در تحقيقاتي

  آماري اطالعات به دسترسي عدم صورت در معيار انحراف تعيين -2-ج
 دسـته  سـه  بـه  بـتن  توليـد  امـر  در كارگـاهي  كيفي كنترل و نظارتي وضعيت اساس بر ها كارگاه، )5-8( جدول طبق
 رطوبـت  كنتـرل  و سـنگدانه  و يمانسـ  حجمـي  كـردن  پيمانـه  يـا  وزني سنجش نحوهشود.  مي )بندي رتبه(بندي  تقسيم

 در كه بتن توليد در متخصص نيروي وجودباشد.  مي بتن ساخت براي ها كارگاهبندي  رتبه در عوامل ينتر مهم از سنگدانه
تواند  مي آزمايشگاهي امكانات وجود وباشد  مي ديگر عوامل جمله از نيز است آزمايش در تداوم و توليد بر نظارت با ارتباط
 سـهم  در تغيير و ميكرون 75 الك از گذشته درصد وبندي  دانه كنترل. نمايد فراهم را آزمايش در تداوم براي الزم زمينه

  گردد.  بندي مي رتبه تغيير باعث ضرورت حسب ،ها سنگدانه
 تخمـين  بـتن  مشخصـه  مقاومت به توجه با معيار انحراف مقدار) 4-8( جدول از شد، مشخص كارگاهبندي  رتبه وقتي

 از نبايـد  حاصـله  نتـايج صـورت   هـر در . آوردبـه دسـت    را بتن مخلوط طرح هدف مقاومتتوان  مي سپس وشود  مي هزد
  .گرددتر  شود بيش مي استفاده) 6-8( جدول طبق امنيت حاشيه از وقتي بتن مخلوط طرح هدف مقاومت

  بتن مشخصه مقاومت و كارگاهبندي  رتبه اساس بر معيار انحراف -4- 8 جدول

  )مگاپاسكالمقاومت مشخصه بتن (  بندي كارگاه رتبه
  تر و بيش 40  35و  30  25  20  16

  5/4  4  5/3  3  5/2  الف
  5/5  5  5/4  4  5/3  ب
  5/6  6  5/5  5  5/4  ج

  كيفيت كنترل و نظارت بتن، توليد وضعيت اساس بر ها كارگاهبندي  رتبه - 5- 8 جدول

  كيفيت كنترل وضعبت  كنترل و توليد شرايط
  ج  ب  الف

  حجمي  وزني وزني كرن سيمان توزين يا پيمانه
  حجمي  حجمي وزني كرن سنگدانه توزين يا پيمانه

  بدون كنترل  كنترل شده كنترل شده بندي سنگدانه كنترل دانه
  بدون كنترل كنترل شده كنترل شده كنترل رطوبت سنگدانه

 در سطح ضعيف در سطح خوب در سطح عالي نظارت بر توليد

  در سطح محدود  موجود است موجود است ايشگاهيامكانات آزم
  در سطح محدود  گاهي اوقات مداوم تداوم در آزمايش

  در سطح محدود  وجود دارد وجود دارد نيروي متخصص توليد بتن
  

 يافـت  دسـت  زمينه اين در خاصي اطالعات گونه هيچ به نتوان و زد حدس يا آوردبه دست  را معيار انحراف نتوان اگر
 مقاومت تا كرد جمع مشخصه مقاومت با و نمود منظور را زير )SM( امنيت حاشيه ايران بتننامه  آيين به توجه با توان مي

  . است آمده زير جدول در مقادير اين. آيدبه دست  طرح هدف
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)8 -6(  cm cf f (SM)   

  معيار انحراف مورد در عاتاطال گونه هر وجود عدم صورت در بتن مخلوط طرح امنيت حاشيه -6- 8 جدول
fc (N/mm2) 16 50 تا 40  35و30  25  20  تر كم و  
SM (N/mm2( 5/7  5/8  5/9  5/10  11  

  
 افـزايش  طـرح  هـدف  مقاومت مقدار نباشد موجود بتن مقاومت معيار انحراف و كارگاه مورد در خاصي اطالعات وقتي
  . يابد مي افزايش سيمان فمصر وشود  مي كم نياز مورد سيمان به آب نسبت و يافت خواهد
   بتن مخلوط طرح متوسط فشاري مقاومت يا معيار انحراف تعديل -3-ج

 مقـاومتي،  متوالي نتيجه 10 حداقل تهيه و دركارگاه بتن ساخت از پس شد، داده كارگاه به نهايي مخلوط طرح وقتي
 انحـراف  و مفـروض  معيـار  انحراف بين شيفاح تفاوت كه صورتي در. آوردبه دست  را شده تصحيح معيار انحرافتوان  مي

 مخلـوط  طـرح  و آيدبه دست  مجددا مخلوط طرح هدف فشاري مقاومت است الزم گردد، مشاهده كارگاهي واقعي معيار
  . شود ارائه و مشخص جديد

 و سـيمان  بـه  آب نسبت افزايش و طرح هدف مقاومت كاهش موجب كارگاه در بتن ساخت كيفيت بهبود براي تالش
 اسـتوار  مقاومتبر معيار  بتن مخلوط طرح كه اين بر مشروط ،گردد مي بتن مخلوط طرح در مصرفي سيمان عيار كاهش
 باعـث  سـيمان تـر   كـم  مصرف چنين همشود.  مي منجر بتن در مصرفي مصالح قيمت كاهش به سيمان عيار كاهش. باشد
 سوخت و معدني منابع وآورد  مي دنبال به را يتر كم يمحيط زيست آلودگي وگردد  مي كالن سطح درتر  كم سيمان توليد
 . گردد تلقي اهميت با بسيارتواند  مي كهشود  مي مصرف يتر كم

  بتني مخلوط طرح ملي روش اساس بر اختالط طرح مراحل -2-1-3- 8
  گيرد: صورت زير عوامل از تعدادي يا همه گرفتن نظر در اساس بر بايد بتن مخلوط طرح
 سيماني مواد به آب نسبت 

 سنگدانه خصوصيات و مشخصات 

 مقاومت 

 (رواني) ييآكار 

 دوام 

... تـاثير   و بـتن  هـواي  مقـدار  افزودنـي،  مـواد  سـيمان،  نوع مانند مواردي نظرگرفتن در با باال در ذكرشده موارد همه
  پذيرد. مي
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  گام اول (تعيين نسبت آب به مواد سيماني) -الف
 افـزايش  بـه  منجـر  نسـبت  ايـن  افزايش كه است گونه اين به فشاري مقاومت و سيماني مواد به آب نسبت بين ارتباط

 آب نسبتشود.  مي افزوده فشاري مقاومت به سيماني، مواد به آب نسبت كاهش با بنابراينشود.  مي بتن در مويينه منافذ
  . دارد بتن مقاومت در توجهي قابل اثر سيماني، مواد به

 سـيمان)،  مقـاومتي  (رده سـيمان  اسـتاندارد  مـالت  مقاومـت  اسـاس  بـر ) 2-8( و) 1-8( شـكل  نمـودار  از استفاده با
گـردد.   مـي  تعيـين  )w/c( سيمان به آب نسبت بتن، متوسط فشاري مقاومت و مصرفي شن بودن شكسته يا گردگوشگي

 باشد.  مي موجود ايران ملي استاندارد طبق گوناگون يها سيمان مقاومتي رده ،)7-8( جدول درچنين  هم

10
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30

35

40

45

50

55

60

65

70

0٫3 0٫35 0٫4 0٫45 0٫5 0٫55 0٫6 0٫65 0٫7 0٫75 0٫8 0٫85 0٫9 0٫95 1

نسبت آب به سيمان 

 (N
/m

m
2  ) 

ی 
شار
ت ف
وم
مقا

R سيمان رده  325 و شن گرد گوشه C سيمان رده  325 و شن شکسته

R سيمان رده  425 و شن گرد گوشه C سيمان رده  425 و شن شکسته

R سيمان رده  525 و شن گرد گوشه C سيمان رده  525 و شن شکسته

325-R

325-C

425-R

425-C

525-R

525-C

C : تيز گوشه
R : گردكوشه

y = 505.05x3 - 769.26x2 + 305.34x + 6.9242

y = 545.45x3 - 823.38x2 + 319.24x + 11.818

y = 707.07x3 - 1087.4x2 + 450.57x - 5.6061

y = 525.25x3 - 817.75x2 + 313.6x + 22.121

y = 545.45x3 - 894.81x2 + 369.48x + 13.818

y = 573.91x3 - 984.34x2 + 435.71x + 4.4767

  
  كننده روان مصرف بدون فشاري مقاومت و سيمان به آب نسبت رابطه -1-8 شكل
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y = 107٫59x2 - 198٫24x + 102٫72
y = 126٫73x2 - 228٫34x + 116٫36
y = 123٫42x2 - 234٫33x + 122٫57
y = 119٫86x2 - 240٫12x + 130٫32
y = 80٫04x2 - 207x + 126٫63

y = 43٫589x2 - 173٫59x + 124٫01

10٫0

15٫0

20٫0

25٫0

30٫0

35٫0

40٫0

45٫0

50٫0

55٫0

60٫0

65٫0

70٫0

0٫3 0٫35 0٫4 0٫45 0٫5 0٫55 0٫6 0٫65 0٫7 0٫75 0٫8 0٫85 0٫9

نسبت آب به سيمان 

 (N
/m

m
2  )
ی  
شار
ت ف
وم
مقا

R سيمان رده  325 و شن گرد گوشه C سيمان رده  325 و شن شکسته

R سيمان رده  425 و شن گرد گوشه C سيمان رده  425 و شن شکسته

R سيمان رده  525 و شن گرد گوشه C سيمان رده  525 و شن شکسته

325-R

325-C

425-R

425-C

525-R

525-C

C : تيز گوشه
R : گردكوشه

  
 كننده روان مصرف به توجه با فشاري مقاومت و سيمان به آب نسبت رابطه - 2-8 شكل

  ايران ملي استانداردهاي طبق ايران توليدي يها سيمان استاندارد مالت روزه 28 فشاري مقاومت حداقل - 7- 8 جدول

 28 مالت فشاري اومتمق حداقل  پرتلند سيمان نوع
 (kg/cm2) استاندارد روزه

 28 مالت فشاري مقاومت حداقل  آميخته سيمان نوع
 (kg/cm2) استاندارد روزه

  300  پرتلند پوزوالني  325  325- 1پرتلند 
  275  پرتلند پوزوالني ويژه  425  425- 1پرتلند 
  320  اي پرتلند سرباره  525  525- 1پرتلند 

  300  اي ضد سولفات سربارهپرتلند   315  2پرتلند نوع 
  330  پرتلند آهكي  270  5پرتلند نوع 

  گام دوم (انتخاب منحني سنگدانه) -ب
 شـده  اصـالح  رابطـه  زير، فرمول درآيد.  به دست مي شده اصالح تامسون -فولر رابطه اساس بر بتن مطلوببندي  دانه

  شود.  مي مشاهده تامسون -فولر

)8 -7(  n n

n

100% d 0.075
P ( ) ( )

0.075 D D1 ( )
D

     
  

 تـواني  n و سـنگدانه  انـدازه  حـداكثر  D )، حجمي درصدبه صورت  ( d الك از عبوري تجمعي درصد P رابطه، اين در
 تـرين  درشت A منحني. است 1/0 برابر C منحني براي و 35/0 برابر B منحني براي ،67/0 برابر A منحني براي كه است

 تقسـيم باشـد.   مـي  C و B منحني بين )2( ناحيه و B و A منحني بين )1( ناحيه. دارد رابندي  دانه ريزترين C منحني و
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) 8-8( جـدول  درتوان  مي راها  بندي تقسيم اين. شود واقع مفيدتواند  مي منطقه 2 به )2( ناحيه و منطقه 3 به )1( ناحيه
 . نمود مشاهده

 ) شود.  ) مراجعه مي9-8براي انتخاب محدوده مطلوب با توجه به كاربرد و مشخصات اجرايي بتن، به جدول 

 بنـدي   بندي ماسـه و بخـش ريـز منحنـي دانـه      شود با توجه به دانه ها معموال سعي مي جهت تعيين سهم سنگدانه
 تر به نتيجه رسيد.  هاي شن را فرض نمود تا سريع  مطلوب، ابتدا سهم تقريبي ماسه را به دست آورد و سپس سهم

  ديهاشنپي كاربرد موارد همراه به آن با متناظر هاي توان و بتن يها سنگدانه مخلوط بندي دانه مطلوب نواحيبندي  تقسيم - 8- 8 جدول

 منحني توان  منطقه  ناحيه
  بااليي

 منحني توان
  مختلف مناطق ديشنهاپي كاربرد موارد  پاييني

1  

  و غير پمپي S2و  S1شالوده و قطعات حجيم با رواني كم تا متوسط و رده اسالمپ  67/0 55/0  1-1
  و بتن پمپي درشت بافت و نسبتا سفت S2تير و دال با رواني متوسط و رده اسالمپ  55/0 45/0  2-1

و بتن  S4بافت با رده اسالمپ  ، بتن پمپي ريز، بتن ترمي درشتS3ستون و ديوار با رده  45/0  35/0  3-1
  بافت تعميري درشت

بندي متوسط، بتن خود تراكم  دانههاي پاشيدني با بافت بتن ترمي ريزبافت، بتن  35/0  225/0  1-2  2
  بافت و بتن تعميري ريزبافت درشت

  بتن پاشيدني ريزبافت، بتن خودتراكم ريزبافت 225/0 1/0  2-2
  پوشي است. هاي آخر قابل چشمهاي اول و الكهاي مورد نظر به ويژه در الك خروج از محدوده-

  متر ميلي 5/37 اندازه حداكثر با بتن سنگدانه مخلوط مطلوب يها منحني براي مختلف يها الك از گذشته درصدهاي - 9- 8 جدول
 mm( 67/0 (A)6/0 55/0 5/0  45/0 4/0 35/0 (B)  3/0 25/0  2/0  15/0  1/0 (C)( الك

5/37  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  
25  76  78  79  81  82 84 85 86  88 89 90 91 
19  63 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 

5/9  39  42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 
75/4 24 27 30 33 36 39 42 45 49 52 56 60 
38/2 14 17 19 22 24 27 30 33 37 40 44 48 
19/1 8 10 12 14  16  18  21  24 27  30  33 37 
6/0 5 6 7 9 10 12 14 16 18 21 24 27 
3/0 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 
15/0 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 8 

 54/4 78/4 01/5 5. 22 5. 43 63/5 82/5 01/6 6. 16 34/6 5/6 68/6  مدول ريزي
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  متر ميلي 5/9 اندازه حداكثر با درشت و ريز يها سنگدانه مخلوطبندي  دانه يها منحني - 3-8 شكل

  
 متر ميلي 19 اندازه حداكثر با درشت و ريز يها سنگدانه مخلوطبندي  دانه يها منحني - 4-8 شكل

  
  متر ميلي 25 اندازه حداكثر با درشت و ريز يها سنگدانه مخلوطبندي  دانه يها منحني -5-8 شكل
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 متر ميلي 5/37 اندازه حداكثر با درشت و ريز يها سنگدانه مخلوطبندي  دانه يها منحني - 6-8 شكل

  متر ميلي 25 اندازه حداكثر با بتن سنگدانه مخلوط مطلوب يها نيمنح براي مختلف يها الك از گذشته درصدهاي -10- 8 جدول
 mm( 67/0 (A) 6/055/05/0 45/04/035/0 (B)  3/0 25/0  2/0  15/0  1/0 (C)(الك

25  100 100100100100100100 100 100 100 100 100 
19 83  848586878889 90 91 92 93 94 

5/9  51  555759626467 69 72 74 77 79 
75/4 31 353840434649 52 56 59 62 65 
38/2 19 222427303235 39 42 45 49 52 
19/1 11 131517202225 27 30 34 37 40 
6/0 6 8911 111416 18 21 23 26 29 
3/0 3 456789 11 13 15 17 19 
15/0 1 222334 5 6 7 8 9 

 13/4 31/4 51/4 69/4 89/4 77/565/552/536/523/506/5 95/5  مدول ريزي

  مختلف يها اندازه حداكثر با بتن سنگدانه مخلوط مطلوب يها منحني براي مختلف يها الك از گذشته درصدهاي - 11- 8 جدول
 الك
  م). (م

 اندازهحداكثر
  متر ميلي 5/9  متر ميلي 5/12 مترميلي19 مترميلي25  متر ميلي 5/37

A B C ABC ABC  A BC  A B C  
5/37 100  100  100 100 100 100 100 100 100  100  100  100  100  100  100  

25 75  85  91 100 100 100 100 100 100  100  100  100  100  100  100  
19 62  76  86 83 89 94 100 100 100  100  100  100  100  100  100  

5/12 47  64  77 62 75 85 75 84 90  100  100  100  100  100  100  
5/9 39  57  72 51 67 79 62 75 84  83  89  93  100  100  100  

35/6 29  48  65 39 56 71 47 63 76  62  75  84  75  84  90  
75/4 24  42  60 32 49 65 38 55 70  51  66  77  61  74  83  
38/2 14  30  48 19 36 52 23 40 56  31  47  62  37  53  66  
19/1 9  21  37 11 25 41 14 28 43  18  33  48  22  37  51  
6/0 5  14  27 6 16 29 8 18 31  10  21  35  12  24  37  
3/0 2  8  17 3 9 19 4 11 20  5  13  22  6  14  24  
15/0 1  4  8 1 4 9 2 5 10  2  5 11  2  6  12  

 
 روي بـر  مانـده  تجمعـي  درصـدهاي  مجمـوع  ،نرمـي  مـدول  بتن: سنگدانه مخلوط (ريزي) نرمي مدول تعيين 

 100 بـر  تقسـيم متر  ميلي 15/0 و 3/0 ،6/0 ،19/1 ،38/2 ،75/4 ،5/9 ،19 ،5/37 يها چشمه داراي يها الك
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 معنـاي  بـه  آن كـاهش  و مخلـوط بنـدي   دانـه  شـدن  بافـت  درشـت  معنـاي  بـه  نرمـي  مدول افزايشباشد.  مي
  باشد.  مي شدن ريزبافت

 طـرح  در گدانهسـن  كل مقدار محاسبه براي خشك: سطح با اشباع يها سنگدانه مخلوط متوسط چگالي تعيين 
بـه   مصـرفي  يهـا  سنگدانه متوسط (چگالي) مخصوص وزن است الزم مطلق، حجم رابطه از استفاده با مخلوط
 شود.  مي گرفتهبه كار  زير رابطه متوسط چگالي محاسبه براي. آيددست 

)8 -8(  
SSD

1 2 n

A
1 1 1

A A A

1
p p p

...
 

  
  

  

SSDAها به صورت اشباع با سطح خشك.  : چگالي متوسط ذرات سنگدانه  

1 تاn: اعشاري صورت به بتن سنگدانه مخلوط كل درها  سنگدانه از يك هر وزني سهم .  

1A تاnA :ها.  سنگدانه از يك هر خشك سطح با اشباع چگالي  

  بتن) آزاد آب مقدار (تعيين سوم گام - ج
 يها سنگدانه نوع وبندي  دانه سنگدانه، اندازه حداكثر نظر، مورد ييآكار مانند متعددي عوامل تابع بتن، آزاد آب مقدار
 باعـث  آب مقـدار  ايشافـز باشد.  مي بتن ييآكار در گذارتاثير عامل ينتر مهم آب مقدار. است شكل و بافت نظر از مصرفي
 جداشـدگي  بـه  منجر مقاومت، كاهش از غير آب، افزايش چند هرشود.  مي آن پذيري تراكم و بتن ريختن سهولت افزايش
  گردد.  مي انداختن آب و ذرات

 كنـد  اشغال را سنگدانه ذرات بين فضاي سپس و شود سنگدانه ذرات جذب كه باشد حدي در بايد مخلوط آب مقدار
 يهـا  شكل نمودار از استفاده با. آورد وجود به راكاري  روغن حالتها  سنگدانه روي بر سيمان، دوغاب از اي اليه ايجاد با تا
3kgحسب بر بتن آزاد آب مقدارتوان  مي سنگدانه مخلوط نرمي مدول و نظر مورد رواني اساس بر و) 8-8( و) 8-7( / m 
  . نمود تعيين را

. داد قـرار  مـالك  دارنـد  نيـاز  آب كمـي  نسبتا مقدار به كه ييها سنگدانه برايتوان  مي را) 7-8( شكل نمودار
 كـه  ييهـا  سنگدانه برايتوان  مي را) 8-8( شكل نمودار و صيقلي) كامال سطحي بافت با گردگوشه يها سنگدانه(
  . زبر) سطحي بافت با و شكسته يها سنگدانه( داد قرار مالك دارند نياز آب زيادي نسبتا مقدار به
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رده بندي اسالمپ:
S1: اسالمپ 10-40 م.م.
S2: اسالمپ 50-90 م.م.

S3: اسالمپ 100-150 م.م.

y = 2.4397x2 - 45.811x + 305.64

y = 2.9217x2 - 55.384x + 372.47

y = 3.3593x2 - 62.257x + 408.7

  
  )ها سنگدانه گي گردگوشه دليل ه(ب است نياز كم آب به كه هنگامي سنگدانه نرمي مدول و بتن آزاد آب مقدار رابطه - 7-8 شكل
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رده بندي اسالمپ:
S1: اسالمپ 10-40 م.م.
S2: اسالمپ 50-90 م.م.

S3: اسالمپ 100-150 م.م.

y = 3.2682x2 - 56.602x + 355.02

y = 3.922x2 - 68.531x + 433.0

y = 4.4766x2 - 76.242x + 473.31

  
  )ها سنگدانه گي تيزگوشه دليل ه(ب است نياز  زياد آب به كه هنگامي سنگدانه نرمي مدول و بتن آزاد آب مقدار رابطه -8-8 شكل

3kgسيمان عيار با ييها بتن براي )8-8( و )7-8( هاي شكل يها يمنحن / m350 عياردر صورتي كه  است، شده تهيه 
3kgهـر  ازاي به است الزم رودبه كار  يتر بيش سيمان / m 10  3تـا  1 حـدود  سـيمانkg / m 2، در. داد افـزايش  را آب 
 را مخلـوط  آب مقـدار توان  شود مي مي استفاده بتن مخلوط دركننده  روان فوق ياكننده  شيميايي روان مواد از كه مواردي
. شـود  حاصـل  تغييـري  نظر مورد اسالمپ مقدار در كه آن بدون داد، كاهش درصد 30 تا 5 از افزودني ماده نوع به بسته

 هـدف  كـه  اين بر مشروط گردد، حاصلتواند  مي نيز سيماني مواد صرفم كاهش حالت، اين در آب كاهش با است بديهي
 حبـاب  درصد 1 هر ازاي بهتوان  مي ،ساز حباب مواد از استفاده صورت درچنين  . همنباشد سيمان به آب نسبت كاهش ما

  .داد كاهش را مخلوط در نياز مورد آزاد آب از درصد 5/2 عمدي، هواي
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  بتن) يمانس مقدار (تعيين چهارم گام -د

3kgتوان مقدار سيمان را بر حسب پس از تعيين مقدار آب آزاد و نسبت آب به سيمان مي / m .از فرمول زير محاسبه نمود  

)8 -9(  W
C

W / C
  

C: بتنمترمكعب  يك در سيمان مقدار .  
W: بتنمترمكعب  يك در آزاد آب مقدار .  

w/c :سيماني مواد به آب نسبت .  
 تصحيح اين. گردد تعيين سيمان مقدار مجددا و شود انجام آب مقدار تصحيح است الزم سيمان، مقدار تعيين از پس

 مقـدار  بـا  بايـد آيـد   به دست مـي   رابطه از كه سيماني مقدار. ندارد وجود آن تكرار به نيازي وشود  مي انجام بار يك فقط
  . گردد مقايسه دوام الزامات يا و فني مشخصات رد شده اعالم حداقل يا حداكثر

شـود، بايـد    در صورتي كه از مواد افزودني معدني جايگزين سيمان (دوده سيليسي و يا خاكستر بـادي) اسـتفاده مـي   
 در تعيين دو عامل زير در kمحاسبه گردد. اثر فاكتور  kمقدار آب مورد نياز و مواد سيماني با در نظرگرفتن فاكتور موثر 

  شود: نظر گرفته مي
  سيماني مواد به آب نسبت تعيين در -1

)8 -10(  
  

  سيماني مواد مقدار حداقل محاسبه در -2
3kg( سيمان كم عيار با يها مخلوط در / m300( خشـن  ريز، ذرات كمبود علت به شده طراحي مخلوط است ممكن 
  . شود استفاده ريز ذرات كمبود جبران براي نيز زير مواد ازشود  مي توصيه موارد ناي در بنابراين. گردد

  3433پوزوالن استاندارد (استاندارد ملي ايران .( 

 استاندارد آهك پودرسنگ . 

  . بادي خاكستر براي k فاكتور -1-د
 ازتـر   بيش جايگزيني مقدار نچهچنا. باشد سيمان وزني درصد 33 ازتر  كم و مساوي بايد بادي خاكستر مقدار حداكثر

 جدول درگردد.  مين منظور سيماني مواد حداقل محاسبه و باال رابطه تعيين در مازاد مقدار باشد، سيمان وزني درصد 33
 . است گرديده مشخص مصرفي سيمان نوع حسب بر k مقادير) 8-12(

  سيمان جاي به بادي سترخاك جايگزيني براي سيمان مقاومتي رده حسب بر k مقادير -12- 8 جدول
 K=0.2 325هاي با رده مقاومتيبراي سيمان

 K=0.4 ترو بيش425هاي با رده مقاومتيبراي سيمان
  

w

(c k ) مواد افزودني 
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 يـك  درشـود   مـي  داده اجـازه  ،گردد مي تعيين دوام يها ويژگي داشتن نظر در با سيمان مقدار حداقل كه مواردي در
 كـه  آن شـرط  بـه  شـود،  كاسته سيمان مقدار از زير در ذكرشده رابطه از آمدهبه دست  مقدار به حداكثر بتن،مترمكعب 

  . نباشد دوام اساس بر شده تعيين سيمان مقدار حداقل ازتر  كم بادي) خاكستر + (سيمان سيماني مواد مقدار

  
. باشد سيمان وزني درصد 11 ازتر  كم و مساوي بايد سيليسي دوده مقدار حداكثر سيليسي: دوده براي k فاكتور -2-د

 مـواد  مقـدار  تعيـين  و فـوق  رابطه تعيين در مازاد مقدار باشد، درصد 11 از بيش سيليسي دوده جايگزيني مقدار چنانچه
 . است گرديده مشخص سيمان به آب نسبت حسب بر k مقادير) 13-8( جدول درگردد.  مين منظور سيماني

  سيمان جاي به سيماني دوده جايگزيني براي سيمان مقاومتي رده بحس بر k مقادير -13- 8 جدول
  توضيحات k فاكتور  سيمان به آب مقدار
  -   2 45/0تر يا مساوي  كوچك

شدن بدون  زدگي و آب در مواردي كه احتمال خوردگي ناشي از كربناسيون و تهاجم ناشي از يخ  2 45/0تر از  بزرگ
  در نظر گرفته شود.  1مساوي  kته باشد، بايد مقدار ساز وجود داش استفاده از مواد حباب

  
 به كه مواردي در. باشد دوام شرايط براي نياز مورد سيمان حداقل ازتر  كم نبايد )k × سيليسي دوده + سيمان( مقدار

3kgازتر  كم يا مساوي سيمان، حداقل مقدار دوام، الزامات علت / m 300 سيمان كاهش مقدار نبايد شود، گرفته نظر در 
 . شود گرفته نظر درمترمكعب  بر كيلوگرم 30 ازتر  بيش سيليسي دوده با جايگزيني در شده، محاسبه

  بتن) در سنگدانه مقدار (تعيين پنجم گام - ه
 رابطه طبق كهد باش مي مخلوط طرح روش اين در بتن مجهول جزء آخرين خشك، سطح با اشباع يها سنگدانه مقدار

  گردد.  مي تعيين زير

)8 -11(  
SSD

f
A a

C W D

WC D
V 1000 ( V )    

  
  

  رابطه: اين در كه

ASSDV: 3 حسب بر خشك سطح با اشباع يها سنگدانه كل جرمkg / m  
C3حسب بر سيمان : جرمkg / m  

fW: 3حسب بر آزاد آب جرمkg / m   
D:3حسب بر سيمان جايگزين مواد جرمkg / m  

aV: 3حسب بر ناخواسته) و (عمدي بتن در موجود هواي حجمcm  

c: 3حسب بر سيمان مخصوص جرمgr / cm  

w: 3حسب بر آب مخصوص جرمgr / cm شود.  مي گرفته نظر در 1 معادل كه  

 k ( 200) حداقل مواد سيماني
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D: 3حسب بر معدني افزودني مخصوص جرمgr / cm  
 حجمـي  گـرفتن  نظـر  در بـا  و سنگدانه مخلوط در درشت و ريز سنگدانه براي آمدهبه دست  سهم به توجه با بنابراين

 ضـرب  بـا آيـد.   به دست مـي  تفكيك به درشت و ريز يها سنگدانه حجم مقدار دوم، گام در شده ارائه يها بندي دانه بودن
 در تفكيك به درشت و ريز يها سنگدانه وزن ،ها آن متناظر يها سنگدانه حجم در درشت و ريز يها سنگدانه ذرات چگالي
  شود.  مي تعيين خشك سطح با اشباع حالت
a(Vبتن در موجود ناخواسته هواي درصد مقدار) 14-8( جدول در  عنـوان  بـه  سـنگدانه  انـدازه  حـداكثر  اسـاس  بر (
  . است شده ارائه راهنما،

  )Vaصد هواي ناخواسته در بتن (مقدار در -14- 8جدول 
  mm( 5/9  5/12  19  25  38حداكثر اندازه سنگدانه (

  5/0 – 1  75/0 – 5/1  1 -  2  25/1 – 5/2  5/1 – 3  درصد هواي ناخواسته
  

 بـه  توجـه  بـا  هـوا  درصـد  تعيـين  جهـت  لـذا  ،باشد مي ناخواسته هواي مقدار درموثر  پارامترهاي از يكي بتن ييآكار
 كـم  حـد  در ييآكـار  اگـر  و هـوا  كم مقادير از باشد زياد نسبتا ييآكار چنانچه ،)14-8( جدول در شده ارائه يها محدوده

 . گردد استفاده هوا زياد مقادير از بايد باشد،

  پرس-هاي بتني با روش ويبره هاي بتن بدون اسالمپ جهت ساخت لوله طرح مخلوط -2- 8-2
شود.  هاي بدون اسالمپ) ارائه مي متر (بتن ميلي 25تر از  كمهاي مخلوط بتن با اسالمپ  در اين قسمت روش تعيين نسبت

هـاي بتنـي و ... مـورد     ساخته مانند جـداول بتنـي، لولـه    بدون اسالمپ به طور وسيع در ساخت قطعات پيش  هاي بتن مخلوط
  گردد. مي رائهيابي به مشخصات مكانيكي و دوام مطلوب نيز ا هايي نيز براي دست و محدوديت ها توصيهاستفاده هستند. 

   كليات - 2-2-1- 8

  اسالمپ بدون يها مخلوط ييآكار -الف
نياز براي مخلوط كردن، ريختن، متراكم كردن و پرداخـت   يي خصوصيتي از بتن است كه به برآورد ميزان انرژي موردآكار

و بنابراين معمـوال   گيري كند تواند اين خصوصيت را به صورت جامع اندازه كردن بتن اشاره دارد. هيچ آزمايشي به تنهايي نمي
يي ممكن است به صورت آيي استفاده شود. كارآگيري كار گيري به عنوان شاخصي براي اندازه بهتر است كه از چند روش اندازه

قابليت نسبي بتن تازه براي ريختن و جريان يافتن در قالب تعريف شود. آزمايش اسالمپ، مشهورترين آزمـايش بـراي تعيـين    
كـه   بـتن اسـت، حـال آن    ييآكـار گيري  هاي معمولي)، اين آزمايش اساس اندازه ها (براي بتن نامه ثر آييناست و در اك ييآكار

  باشد.  هاي بدون اسالمپ نمي يي بتنآگيري كار آزمايش اسالمپ معيار مناسبي براي اندازه
در  امـا . داشـت  واهـد خ يتـر  كـم  ييآكـار  شود، متراكم دست يا ميلهبه وسيله  اسالمپ، بدون بتن اگر كه است واضح

 بنـابراين . باشـد  داشـته  را كـافي  ييآكار است ممكن بتني چنين شود، استفاده تراكم براي (لرزاندن) ويبره ازصورتي كه 
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 ايـن  بـا  البتـه  كه كرد تر وسيع تراكم، يها توان به وسيله روش مي را اسالمپ بدون بتن يها مخلوط براي ييآكار محدوده
  .بود خواهد الزم كردن متراكم براي يتر بيش انرژي كار

 ارائـه  اسـالمپ  بـدون  يهـا  بـتن  ييآكارگيري  اندازه براي مناسبي معيار اسالمپ، آزمايش گرديد، اشاره كهطور  همان
 يهـا  دسـتگاه  ،1(افتـان)  سقوط ميز و شده اصالح تراكم دستگاه تراكم، ضريب دستگاه بي)، (وي Vebe دستگاهدهد.  مين

. دهند ارائهمتر  ميلي 25 ازتر  كم اسالمپ با يها مخلوط براي ييآكار مناسب معيار يك ندتوان يم كه هستند آزمايشگاهي
 بـدون  يها بتن براي ييآكار تعيين آزمايش ترين ساده و بهترين بي وي آزمايش كارايي،گيري  اندازه روش سه اين ميان از

  شود.  مي انجام زير شرح به بي وي آزمايششود.  مي داده قرار مرجع روشبه عنوان  راهنما اين در و است اسالمپ

  بي وي آزمايش شرح -ب
 كـه  تـراكم  ضريب آزمايش عكس (بر خشك خيلي يها مخلوط براي ويژهه ب آزمايشگاهي مناسب آزمايش يك بي وي
باشد  مي شود) ايجاد خطا دستگاه، تخليه هاي ظرف به چسبيدن به خشك يها ط مخلو از بعضي تمايل اثر در است ممكن

 ديگري امتياز بي وي آزمايش. رود ميبه كار  نيز اسالمپ بدون يها بتن يها مخلوط طرح انتخاب در شاخصي عنوان به كه
 در كارگاه در كه است عملي مشابه نسبتاگيرد  مي صورت بتن روي بر كه عملي آزمايش، جريان در كه اين آن و دارد نيز

 ،باشد مي شده انجام كار مجموع با متناسب كه را تراكم به رسيدن براي نياز ردمو زمان وشود  مي واقع بتن ريختن هنگام
  كند.  مي تعيين

 ومتـر   ميلـي  240 ± 5 ظرف اين داخلي قطر ،شود مي استفاده شكل اي استوانه فلزي ظرف از آزمايش اين انجام براي
 ايـن . است شده دشنهاپيمتر  ميلي 5/7 توانهاس كف ضخامت ومتر  ميلي 3 استوانه ضخامت. استمتر  ميلي 200 آن ارتفاع
 مجهـز  و شود مرتعش دقيقه در بار 3000تواند  مي كه دارد قرارمتر  ميلي 260 × 380 ابعاد به لرزاني ميز روي بر استوانه

 قيف آزمايش اين انجام براي. استمتر  ميلي 10 ± 2 ضخامت ومتر  ميلي 230± 2 قطر به شكل دايره شفاف اي صفحه به
 شـد،  گفته اسالمپ آزمايش در كه طريق همان به را آن و داده قرار است، شده داده شرح كه اي استوانه درون را سالمپا

 روي از آرامي به را قيف آنگاه. نماييم مي متراكم ضربه 25 با را اليه هر و كنيم مي پر شدهبرداري  نمونه بتن از اليه سه در
 دوغـاب  بـا  شـفاف  صفحه وقتي. كنيم مي مرتعش را ميز و دهيم مي قرار آن روي ميآرا به را شفاف صفحه و برداشته بتن

 بـا  شـفاف  صـفحه  پشـت  شـدن  پوشـيده  تا ارتعاش شروع زمان. كنيم مي متوقف را ارتعاش بالفاصله شد پوشيده سيمان
  شود.  مي ناميده بي وي زمان كه گيريم مي اندازه سنج زمان با را سيمان دوغاب
 اجراي شرايط در آزمايشي مخلوط تراكم باشد، ييآكارگيري  اندازه به نياز و نباشد موجودها  روش اين از يك هيچ اگر
. رود مـي بـه كـار    نـه،  يـا  است كافي ييآكار و رواني آيا كه اين برآورد براي ابزاريبه عنوان  آزمايشگاه، يا محل در واقعي

                                                      
 

1 Thaulow 
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 چشمي قضاوت بر مبتني اغلب )شوند مي توليد دستگاه طتوس (كهساخته  پيش بتني قطعات ساخت براي مناسب ييآكار
 بـي  وي آزمـايش . است شده داده نشان )8-15( جدول در ،متداول اسالمپ آزمايش با بي وي آزمايش نتايج مقايسه. است
ـ  وي تـراكم  زمان. دهد ارائه نيز خشك بسيار اصطالحا يها مخلوط ييآكارگيري  اندازه براي مناسبي معيارتواند  مي بـه   يب

 قـرار تـاثير   تحـت  نيـز  هـوايي  شـرايط  و مخلـوط  از پـس  زماني فاصله سنگدانه، رطوبت شرايط نظير پارامترهاييوسيله 
  گيرد.  مي

  بي وي و اسالمپ يها آزمايش براي (كارايي) رواني معيارهاي مقايسه - 15- 8 جدول
  (ثانيه) بي وي  )متر ميلي( اسالمپ  رواني توصيف

  32تا  18  -  بسيار خشك 
  18تا  10  -  خيلي سفت

  10تا  5  25تا  0  سفت
  5تا  3  75تا  25  خميري سفت

  3تا  0  125تا  75  خميري 
  -  190تا  125  خيلي خميري

 
 باشـد،  سـفت  خيلي يا خشك رده در رواني دارايها  لوله ساخت در مصرف مورد بتني يها مخلوط كهشود  مي توصيه

 روانـي  رده با يها مخلوط به نسبت تري مطلوب خواص داراي شوند متراكم خوبيه بها  مخلوط نوع اين كه صورتي در زيرا
  . باشند نداشته نقصي گونه هيچها  كارخانه اين در ويبره و تراكم يها قسمت تا است الزم همواره لذا. هستند سفت

  اسالمپ بدون مخلوط نياز مورد آب الزامات -2-2-2- 8
 سفت، خيلي خشك، بسيار حالت براي ييآكار شرايط اساس بر پ،اسالم بدون بتن مخلوط براي الزم آب نسبي مقدار

 بـراي  آب مقـدار  جدول، اين در. است  شده داده نشان) 16-8( جدول در خميري خيلي و خميري سفت، خميري سفت،
 روانـي  شرايط انواع براي نسبي آب مقدار وشود  مي فرض %)100( مبنا عنوان بهمتر  ميلي 100 تا 75 اسالمپ به حصول

 بـه  ،متـر  ميلـي  100 تا 75 اسالمپ براي مخلوط نياز مورد آب داشتن با بنابراينگردد.  مي تعيين اسالمپ بدون يها بتن
  . نمود برآورد را ييآكار شرايط نوع هر براي نياز مورد آبتوان  مي راحتي
المپ هوادار و بدون هـوا بـر   هاي بتن بدون اس )، آب مورد نياز مخلوط10- 8) و (9- 8هاي ( هاي شكل چنين در منحني هم

گـردد.   ) بـرآورد مـي  11- 8ها ارائه شده است. در اين حالت مقدار هواي مخلوط مطـابق شـكل (   اساس حداكثر اندازه سنگدانه
ها داشته و در صورتي كه ضرايب اين جدول را براي مقادير آب مربوط به  ) تطابق مناسبي با اين منحني16- 8ضرايب جدول (
  آيد.  به دست مي كاراييمتر به كار ببريم، مقدار تقريبي آب براي انواع شرايط  ميلي 100تا  75بتن با اسالمپ 

بنـدي   دانه ذرات، شكل مانند مخلوط طرح آب مقدار درموثر  عوامل) 10-8( و) 9-8( شكل يها منحني رسم در
  .است گرفته قرار نظر مد...  و بتن دماي هوا، مقدار سنگدانه،
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  مختلف هاي رواني براي نياز مورد آب نسبي دارمق -16- 8 جدول
  )٪مقدار نسبي آب (  رواني توصيف
  78 بسيار خشك
  83 خيلي سفت

  88 سفت
  93 خميري سفت

  100 خميري
  106 خيلي خميري

  

  
  هوا بدون بتن براي مختلف سنگدانه اندازه حداكثر و مختلف رواني شرايط براي مخلوط آب مقادير - 9-8 شكل
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  هوادار بتن براي مختلف سنگدانه اندازه حداكثر و مختلف رواني شرايط براي مخلوط آب مقادير - 10-8 شكل

  
  سنگدانه اندازه حداكثر برحسب بتني يها طومخل هواي مقدار - 11-8 شكل

   اسالمپ بدون بتن مخلوط يها نسبت تعيين مراحل -2-2-3- 8
 طبيعـي،  يهـا  پـوزوالن  ماننـد  سـيماني  مكمـل  مـواد  ههمـرا  به يا تنهايي به سيمان از تركيبي شامل سيماني مصالح
  روند.  به كار مي اسالمپ بدون بتن ساخت در ميكروسيليس و آهنگدازي كوره سرباره بادي، خاكستر
 حمل، ساخت، الزامات با سازگار آب مقدار حداقل با بايد بتن است، شده توصيه پايايي هاي نامه آيين در كهطور  همان
 را بتنفيزيكي  خصوصيات ديگر و دوام مقاومتي، خواص ،تر كم آب از استفاده كه چرا شود، تهيه داختپر و تراكم ريختن،
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 اينباشد.  مي تر روان يها بتن ديگر با مشابه بتن اين اختالط يها نسبت انتخاب در اصلي مالحظات. بخشيد خواهد بهبود
  از: عبارتند مالحظات
 كند مقاومت كنند، تهاجم بتن به است ممكن كه اي خورنده مواد و شفرساي برابر در كه صورتي به كافي دوام .  
 كند ايستادگي نظر مورد ايمني با طراحي بارهاي تحت بتن كه صورتي به كافي مقاومت . 

 بتن مقاومت الزامات كردن برآورده و مناسب توليد اقتصادي، شرايط با سازگار سنگدانه اندازه حداكثر . 

 شود متراكم يبه صورت موثر بتن،تواند  مي كه رواني ترين سفت . 

 عضو هندسه  

  بندي   دانه -الف
 در. اسـت  ترمـوثر  سـفت  تـا  خشك بسيار محدوده در رواني براي راهنما اين هاي توصيه اكثر شد، گفته كهطور  همان

 سفت خيلي محدوده در هايي رواني تراكم، مناسب تجهيزات داشتن با و امكان صورت درشود  مي توصيه ،ها بتن اين مورد
 و كيفيـت  بهبـود  سـبب  شـوند،  متـراكم  خـوبي  بـه  كـه  صـورتي  درهـا   بتن اين مخلوط كه چرا روند،به كار  تر خشك يا

  شوند.  مي محصول شدن تر اقتصادي
 حـداقل  بـه  مربوط مالحظاتبه وسيله  ابتدادر  ،شود مي انتخاب قطعه نوع يك براي كه سنگدانه اسمي اندازه حداكثر

 حـداكثر  مجـاز  مقدار ينتر بيش تا شود سعي بايدشود.  مي تحميل ميلگردها بين فاصله حداقل و مقطع، يك بعد)( اندازه
 اگـر  كـه  يبـه صـورت   نيسـت، تـر   كوچـك  يهـا  انـدازه  از اسـتفاده  مـانع  نكته اين حال اين با. شود استفاده سنگدانه اندازه

 ديگـر  بـه  خسـارتي  هـيچ  بدون ،تر بيش يا برابر مقاومتي ها نآ از استفاده و باشند موجود محل درتر  كوچك يها سنگدانه
  . ندارد وجود ها آن از استفاده در مانعي هيچ نمايد، حاصل بتن خواص

 از استفاده و باشد تغاري يا و مارپيچي - اي تيغه هاي كن مخلوط با اسالمپ، بدون يها بتن اختالط كهشود  مي توصيه
  شود.  مين توصيه عنوان هيچ به اي استوانه هاي كن مخلوط

 آزاد فاصـله  حـداقل  چهـارم  سـه  و لوله ضخامت حداقل پنجم يك اساس بر مصرف مورد يها سنگدانه اندازه حداكثر
متـر   ميلـي  19 بـه هـا   سـنگدانه  انـدازه  حـداكثر  مقدارچنين  شود. هم مي تعيين ميلگردها در پوشش ضخامت و ميلگردها
 گردد.  مي محدود

 بتني يها لوله ساخت در مصرف مورد ريزدانه ودانه  بندي درشت دانه محدوده) 18-8( و) 17-8( جداول درچنين  هم
  .است شده ارائه فاضالب

  دانه بندي درشت دانه الزامات -17- 8 جدول

 )mm(ها  دانه اندازه
  الك هر از عبوري وزني درصد

  متر ميلي 36/2  متر ميلي 75/4  متر ميلي 5/9  متر ميلي 5/12  متر ميلي 19  متر ميلي 25
  0-5  0-15  40-70  90- 100  100  -  متر ميلي 5/12تا 75/4
  0-5  0-10  20-55  -  90- 100  100  متر ميلي 5/12تا 75/4
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  ريزدانهبندي  دانه الزامات –18- 8 جدول

 * اختياري الزامات  اجباري الزامات  )mm( الك اندازه

  عبوري وزني درصد عبوري وزني درصد
5/9  100  100  
75/4  100 -89  100 -95  
36/2  100 -60  100 -80  
18/1  90-30  85-50  
6/0  54-15  50-25  
2/0  40-5  30-5  
15/0  15-0  10-0  

  
 يـا   2ها بـه   توان با تقسيم ريزدانه هاي ارائه شده نباشد مي ها مطابق با محدوده بندي ريزدانه در صورتي كه دانه

هـا و يـا افـزايش يـا كـاهش مقـدار        هاي مناسب از آن تتري فراكسيون از نظر اندازه و تركيب نسب تعداد بيش
  بندي اين محدوده را رعايت كرد.  هاي معين براي متعادل كردن دانه اندازه

 هـاي بتنـي بـدون اسـالمپ      بندي يا توزيع اندازه ذرات نيز يكي از عوامل بسيار مهـم در عملكـرد مخلـوط    دانه
هاي بتني بدون اسـالمپ و   ها باعث چسبندگي بهتر مخلوط انهبندي ريزد باشد. رعايت الزامات اختياري دانه مي

  شود.  يابي به حداكثر تراكم مي دست
 هايي كه در آزمايشـگاه جهـت    بندي مناسب، نسبت همواره بايد به اين نكته توجه داشت كه جهت حصول دانه

هـا بـراي    هاي سـنگدانه  نهشوند بايد از نظر اقتصادي و اجرايي در كارگاه عملي باشند و نمو ساخت انتخاب مي
  هاي آزمايشي از نوع مورد استفاده در كارگاه باشند.  ساخت مخلوط

  تعيين مقدار آب مورد نياز -ب
 ذرات شكل اندازه، حداكثر اثر تحت نظر مورد رواني با مخلوط يك توليد براي بتن حجم واحد در نياز مورد آب مقدار

 390 تـا  360 حـدود  ازتـر   كـم  سـيماني  مصـالح  مقادير در طرفي از. دارد قرار هوا حباب مقدار ودانه  بندي درشت دانه و
 سـيمان  مقـدار  بـا  يها مخلوط در. ندارد قرار رفتهبه كار  سيمان مقدار اثر تحت چندان آب مقدار ،مترمكعب بر كيلوگرم

  . يابد زايشافتواند  مي سيماني مصالح افزايش مقدار با توجهي قابلبه طور  مخلوط آب مقادير ،تر بيش
 متـراكم  و شـد  ريخته بتن كه آن از پس بالفاصله ها، قالب اسالمپ، بدون مخلوط با بتني قطعات ساخت يها روش در
 بنـابراين . ندارد خارجي گاه تكيه هيچ بتن، كردن، متراكم و ريختن از پس بالفاصله ديگر، به عبارتشود.  مي برداشته شد،

 مقـدار  از اسـتفاده  با چسبندگي. كند حفظ تراكم از پس را شكلش تا باشد چسبنده فيكا اندازه به بايد تازه بتن مخلوط
بـه   ريزدانـه بنـدي   دانـه  دقيـق  انتخاببه وسيله  ندتوان ها مي دانهريز اين از بعضيآيد.  به دست مي فيلر يا و كافي ريزدانه
 چسـبندگي  حـاالت  بعضـي  درروند.  ار ميبه ك چسبندگي افزايش براي نيز بادي خاكستر نظير ييها . پوزوالنآينددست 
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 اضـافي  سـيماني  مصالح منفي اثراتبه علت  كار اين اما داد، افزايش سيماني مصالح مقدار افزايش باتوان  مي را نظر مورد
  شود.  مين توصيه شدن خشك از ناشيشدگي  جمع و سيونتاهيدراتر  بيش دماي نظير

 يهـا  نسبت اوليه تخمين براي كافي اندازه به نشريه اين در) 10-8( و )9-8( يها شكل در شده داده نشان آب مقادير
 تصـديق  محـل  در يهـا  آزمـايش  بـا  و آيندبه دست  آزمايشگاه در بايد نياز مورد آب واقعي مقادير. هستند دقيق مخلوط
 بـراي  مثال يك .باشد 4/0 تا 25/0 محدوده در )w/cm( سيماني مصالح به آب نسبت كه شود سبب بايد آب مقدار. شوند

 نظيـر  سـاخته  پـيش  بتنـي  قطعـات  توليـد  براي. است شده آورده قسمت اين انتهاي در تنظيماتي چنين از بهتر آشنايي
 ،شـوند  مـي  بـاز  هـا  قالـب  وقتـي  كه است آبي مقدار از استفاده آب، مقدار تعيين جهت اصلي معيار بتني، قطعات وها  لوله

  . نشود ايجاد خوردگي ترك يا كند حفظ را خود پايداري محصول

  سيماني مصالح به آب نسبت انتخاب -ج
 براي را اوليه اطالعات )12-8( شكل. دارد نياز مورد مقاومت به بستگي )w/cm( سيماني مصالح به آب نسبت انتخاب

 وير بـر  فشـاري   مقاومـت  آزمـايش  ازتـوان   مـي  راتـر   بـيش  اطالعاتكند.  تامين مي سيماني مصالح به آب نسبت تعيين
  . آوردبه دست  استاندارد آزمايشگاهي يها نمونه

انتخاب نسبت آب به مصالح سيماني عالوه بر مقاومت، به هوادار بودن يـا غيـر هـوادار بـودن بـتن نيـز بسـتگي دارد. بـا         
- 8) و (9- 8) و مقدار تقريبـي آب مخلـوط از شـكل (   12- 8استفاده از حداكثر مجاز نسبت آب به مصالح سيماني در شكل (

توان با تقسيم جرم آب مورد نياز مخلوط بر نسبت آب به مصالح سيماني محاسبه كرد. اگر  )، مقدار مصالح سيماني را مي10
شامل يك مقدار حداقل براي مقدار مصالح سيماني است، نسبت آب به مصالح سيماني مربوطـه را   ،مشخصات كار مورد نظر

ترين مقـدار ايـن سـه نسـبت آب بـه مصـالح سـيماني         ي به دست آورد. كمتوان با تقسيم جرم آب به جرم مصالح سيمان مي
  روند.   به كار مي ،هاي مخلوط براي محاسبه نسبت - مربوط به دوام، مقاومت يا مقدار مصالح سيماني - تخمين زده شده

ـ  مخلـوط،  (سفتي) خشني كاهش نظير مزايايي داشتن بر عالوه هوازا، يها سيمان يا هوازا يها افزودني  افـزايش  دونب
 آب و زدن يخ متوالي هاي چرخه شرايط تحت محصوالت وقتي. باشند مفيد بتن دوام از اطمينان كسب در ندتوان مي آب،

  . كرد استفاده هوادار بتن از بايد هستند، بحراني شده اشباع مرطوب شرايط يك در شدن
 ازتـر   كـم  درصـد  20 تقريبـا  هـوادار  بـتن  يبراها  مقاومت يكسان، سيماني مصالح به آب نسبت در ،)12-8( شكل در

 هنگام در زيرا نيست، زياد آنقدر اسالمپ بدون يها  مخلو در مقاومت، اختالف اين حال، اين با. هواست بدون بتن مقاومت
به  هوازا يها افزودني يا هوازا سيمان از استفاده با شده ساخته يها مخلوط در شده وارد هواي حجمها  مخلوط اين ساخت
ـ . يافـت  خواهـد  كاهش چگالي و شدن آب و زدن يخ برابر در مقاومت در كاهش بدون توجهي قابلطور   وقتـي  عـالوه ه ب
 مخلـوط  آب مقـدار  كاهش با زيادي اندازه تا مقاومت در اختالف اين هستند، ثابت مخلوط رواني و سيماني مصالح مقدار

  شود.  مي جبران ،شود مي ناشي هوا شدن محبوس از كه
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 در كنتـرل  ميـزان  بـه  بستگي معين، كار براي مشخصه مقاومت حصول از اطمينان كسب براي الزم مقاومت گينميان
 رابطه باشد، نياز نيز خمشي مقاومت فشاري، مقاومت از غير به اگر. دارد بتن آزمايش و توليد شامل ياجراي عمليات كليه
  . كرد تعيين آزمايشگاه در بايد را خمشي مقاومت و سيماني مصالح به آب نسبت بين

  
  بتن فشاري مقاومت و سيماني مصالح به آب نسبت بين رابطه -12-8 شكل

  دانه درشت مقدار تعيين -د
 جـاگيري  قابليـت  بـا  بايـد  بـتن  حجم واحد دردانه  درشت ممكن مقدار ينتر بيش اسالمپ، بدون يها بتن توليد براي

 وفيزيكـي   تالش و زمان حداقل با مخلوط كافي تراكم قابليتبه عنوان  يجاگير قابليت ،نشريه اين در. رودبه كار  كافي1
 حـداكثر  مقاومـت  و حـداقل  آب مقـدار  بـا  مخلوط طرح هدف معين، سنگدانه يك برايشود.  مي گرفته نظر در مكانيكي
 در اصـالحات  اعمـال  بـا  و نظر مورد مصالح از استفاده با آزمايشگاهي تحقيقات از است بهتردانه  درشت مقدار. بود خواهد
 تخمـين ) 13-8( شـكل  آورد،تـوان بـه دسـت     مـي ن يـا  نيست موجود اطالعاتي چنين اگر. شود تعيين كارگاه يا كارخانه
 (اسالمپ دارند معمولي مسلح بتن ساخت براي مناسب ييآكار درجه يك كه بتني انواع برايدانه  درشت مقدار از مناسبي
 بر بتن حجم واحد در ميله با شده متراكم خشكدانه  درشت حجم مقادير ايندهد.  مي ارائه )،متر ميلي 100 تا 75 تقريبا

                                                      
 

1- Placeability 
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 بتن رواني در تغييرات. هستند متداول يها محدوده در شدهبندي  دانه يها سنگدانه براي شده منتشر تجربي روابط اساس
 حجم واحد دردانه  درشت يتر بيش اديرمق كه هنگامي. باشد بتن حجم واحد دردانه  درشت مقدار تغيير اثر تحتتواند  مي

 بتن، حجم واحد دردانه  درشت مقدار خميري، و خميري خيلي هاي رواني براي. يافت خواهد كاهش رواني رود، ميبه كار 
 تـراكم  بـه  كـه  تـر،  سـفت  يها مخلوط برايكند.  مين زيادي تغيير است، شده داده نشان) 13-8( شكل در آنچه به نسبت
 بعضي) 14-8( شكليابد.  مي افزايش نياز مورد ريزدانه مقدار به نسبتدانه به شدت  درشت مقدار دارند، يازن نيز يتر بيش

 شـكل  در كه مقاديري از درصديبه صورت  مختلف هاي رواني براي را بتن حجم واحد دردانه  درشت حجم مقادير اين از
دانـه بـه    درشت حجم مقادير روي بر) 14-8( شكل اصالحي ضرايب حقيقت دردهد.  مي ارائه اند، شده داده نشان) 8-13(

 مقـدار  يـك  انتخـاب  اسـاس  شكل دو اين اطالعاتشوند.  مي اعمال مختلف هاي رواني براي) 13-8( شكل در آمدهدست 
  . تداش خواهند اصالح به نياز كارخانه يا كارگاه در مقادير اين احتماال وباشند  مي آزمايشي طرح برايدانه  درشت مناسب
 نيـاز  چسـبندگي  بـه  ها قالب از آوردن بيرون از پس قطعه شكل حفظ براي ها آن در كهساخته  پيش بتني يها لوله در
 مورد چسبندگي ميزان. يابد كاهش) 13-8( شكل در شده ارائه مقادير به نسبت حدي تاتواند  دانه مي درشت حجم است،
 حـائز  سـاخته  پـيش  بتنـي  يهـا  لوله توليد براي فيلرها از ستفادها گاهي. دارد بتني محصول ساخت روش به بستگي نياز

  . رود ميبه كار  فيلر همراه به سنگدانهتر  بيش انواع يا نوع دو از مخلوطي اوقات از بسياري در لذا است، اهميت
 و شـكل  نـدازه، ا تغيير با بتن ييآكار كه رود مي انتظار رود، ميبه كار  بتن حجم واحد در سنگدانه معيني مقدار وقتي

 مثـال، دهد. به عنـوان   مي قرارتاثير  تحت نيز را نياز مورد مالت مقدار نيز سنگدانه شكل. كند تغييرها  بندي سنگدانه دانه
  . دارند نياز گرد يها سنگدانه به نسبت يتر بيش مالت بهتر  بيش ويژه سطح داشتنبه علت  گوشه تيز يها سنگدانه
 بـراي  هرچنـد كنـد.   مـي ن مـنعكس  راهـا   دانه بندي درشت دانه در تغييرات سنگدانه، ينتخم براي شده ارائه روش اين
  . ندارد زيادي اهميت احتماالمساله  اين ،گيرند مي قرار متداولبندي  دانه مشخصات يها محدوده در كه ييها دانه درشت

) 13-8( شـكل  در كـه  ورتصـ  همان به بتن حجم واحد در شده متراكم خشكبه صورت  سنگدانه حجم بهينه مقدار
 . دارد ريزدانه نرمي مدول و سنگدانه اندازه حداكثر به بستگي است، شده داده نشان

 بتنـي  يها لوله ساخت در مصرف مورد اسالمپ بدون بتن مخلوط اجزاء يها نسبت يها محدوديت ،)19-8( جدول در
  . است گرديده ارائه فاضالب

  فاضالب بتني يها لوله ساخت در مصرف مورد اسالمپ بدون بتن مخلوط اءاجز يها نسبت يها محدوديت -19- 8 جدول
 به آب نسبت حداكثر
  *سيماني مواد

 مواد كل مقدار حداقل
  (kg/m3) **سيماني

 مواد كل مقدار حداكثر
  (kg/m3) سيماني

  ماسه مقدار محدوده
(kg/m3)  

  شن مقدار محدوده
(kg/m3) 

4/0  350  400  850 -450  1400 -1000  
  انتخاب گردد.  3/0-35/0شود كه نسبت آب به سيمان در محدوده  ه ميتوصي *

باشد. در صورت استفاده از دوده سـيليس   كل مواد سيماني شامل سيمان به همراه مواد جايگزين سيمان مانند دوده سيليس و پوزوالن مي **
 درصد مقدار سيمان تجاوز كند.  30ايد از چنين مقدار كل مواد مكمل سيمان نب گردد. هم درصد توصيه مي 10مقدار حداكثر 
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  )متر ميلي 125 تا 75 (اسالمپ خميري رواني شرايط با بتن حجم واحد دردانه  درشت حجم -  13-8 شكل

  
  مختلف هاي رواني با بتن براي شده متراكم خشكبه صورت  سنگدانه براي حجم اصالح ضرايب -14-8 شكل

 باشد داشته تطابق استاندارد الزامات با بايد ها آن خواص كليه يمانس جايگزين مواد از استفاده صورت در .  
 لولـه)  خـارج  از چـه  و داخل از (چه كلريد يون تهاجم معرض در پوشش بدون يها لوله كه صورتي در 

 مـواد  همـراه  بـه  2 نوع سيمان از استفاده موارد اين درباشد.  مين مجاز 5 نوع سيمان از استفاده باشند
 نوع سيمان از استفاده به الزامي ،مراجع از يك هيچ در نيز، كلي طور بهشود.  مي توصيه سيمان مكمل

 مگـر . ندارد وجود شهري فاضالب شبكه در مصرف مورد قطعات وها  لوله ساخت براي سولفات) (ضد 5
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 طبـق  صـورت  ايـن  در. باشدها  سولفات تهاجم معرض در اطراف آب يا خاك طريق از لوله كه مواردي
  باشد.   مي سولفات) (ضد 5 نوع سيمان از استفاده ،ها روش از يكي موجود، يها يهتوص

 يهـا  مخلـوط  سـاخت  بـا  تـا  اسـت  الزم و دارنـد  راهنمـايي  جنبه شده ارائه يها محدوديت و ها توصيه 
  .  گردند معلوم نهايي يها نسبت خواص دقيق تعيين و آزمايشگاهي

 دوام افـزايش  عبارتي به وها  لوله در مصرف مورد بتن ريپذي تراكم خاصيت بهبود برايشود  مي توصيه 
  .  شود استفاده نمايند، مي كمك بتن تراكم به كه خشك يها بتن مخصوص يها افزودني از ،ها لوله

 معمـوال  و شـوند  سازي شبيه كارگاه در اجرايي شرايط با مشابه امكان حد تا بايد آزمايشي يها مخلوط ساخت
 .  بود خواهد نياز مورد آزمايشي يها وطمخل طرح اصالح و تنظيم

  فاضالب شبكه بتني اتتاسيس ساخت جهت1 تراكمي دانسيته يها مخلوط طرح - 3- 8-2

   تراكمي دانسيته يها مخلوط طرح اصول -2-3-1- 8
 بـتن  سطح به اسيد تهاجم اول، مرحله كرد: تقسيم بخش دو بهتوان  مي را اسيدها تهاجم از ناشي خرابي كليبه طور 

 نيـز  سـطحي  تهـاجم  مرحلـه  ايـن  بـه  لذا ،گيرند مي قرار تهاجم معرض در خمير وها  سنگدانه مرحله اين در كهباشد  مي
 نفـوذ  مرحلـه،  اين درباشد.  مي خمير داخل به اسيد نفوذ و سطحي تهاجم از ناشي تخريب تهاجم، دوم مرحلهگويند.  مي

 داراي كـه  ثانويـه  مـواد  تشـكيل به علت  و دهش خمير وها  سنگدانه بين انتقالي ناحيه تخريب سبب خمير داخل به اسيد
 در وهـا   سـنگدانه  شدن كن قلوه احتمال وتر  بيش نفوذ راه ترك، بروز باعثباشند  مي اوليه ماده به نسبت يتر بيش حجم
 شود.  مي بتن شديد ديدگي آسيب نهايت

 خصـوص  درشـود.   مي تقسيم خمير و سنگدانه فاز دو به بتن ،گيرد مي قرار تهاجم مورد بتن سطح كه اول، مرحله در
 از اسـتفاده  كلـي بـه طـور    امـا  دارد، وجـود  متفاوتي هاي نظريه اسيدها، برابر در سيليسي يا آهكي يها سنگدانه مقاومت
 اسـيدها  از ناشي خوردگي برابر در بتن دوام افزايش سبب ندتوان مي شوندگي، قرباني خاصيت علت به آهكي يها سنگدانه

 انجـام  زيـادي  تحقيقـات  نيـز  سيمان خمير مورد در. نيست صادق چندان )1 ازتر  كم( كم هايpH در رام اين البته. شود
 قـرار  بررسـي  مـورد  سـرباره)  يـا  پوزوالني (مواد سيمان جايگزين مواد و سيمان انواع از استفاده اثر ها آن در و است شده

   نمود: شارها زير موارد بهتوان  مي كليبه طور  نيز خصوص اين در. است گرفته

                                                      
 

1- Dense Packing 
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 تواند تاثير چنـداني در افـزايش دوام بـتن، در     نوع سيمان (سيمان پرتلند معمولي يا سيمان ضد سولفات) نمي
pHداشته باشد. 2تر از  هاي خيلي كم (كم (  

 تواند تاثير مثبتي در افزايش دوام بتن در برابر خوردگي ناشـي از اسـيدها    استفاده از مواد جايگزين سيمان مي
  باشد. داشته 

 انجـام  تحقيقات. باشدموثر  تخريب، مشاهده زمان مدت افزايش و دوام افزايش در دتوان مي سيمان جايگزين مواد نوع
 مـورد  در نيـز  كمـي  بسيار موارد و بادي خاكستر موارد برخي در و سرباره كاربرد خصوص در را متناقضي نتايج گاه شده

 به سرباره، و بادي خاكستر سيليس، دوده از استفاده كه گفتتوان  مي كلي صورت به اما. اند داده ارائه سيليس دوده كاربرد
 مورد در. باشند داشته سولفوريك اسيد از ناشي خوردگي برابر در بتن دوام افزايش در راتاثير  ينتر بيش ندتوان مي ترتيب

 طبيعـي،  يهـا  پوزوالن كاربرد خصوص در توصيه لذا است، شده محدودي بسيار كارهاي طبيعي، يها پوزوالن از استفاده
  . دارد يتر بيش تحقيقات به نياز

 مـاده  سـه  يـا  دو از اسـتفاده  امـروزه  سيمان، جايگزين مواد حاوي يها بتن خواص افزايش و عملكرد بهبود منظور به
 كاربرد مثبت لكردعم دهنده نشان تحقيقات اكثر رابطه اين در. است شده توصيه ،توام صورت به پوزوالني) (مواد جايگزين

 باشند.  مي بادي خاكستر و سيليس دودهتوام 

در مرحله دوم تخريب (بعد از تخريب سطحي)، خواص و ساختار بتن نيز در افـزايش دوام در برابـر تهـاجم اسـيدها مـوثر      
وضعيت ناحيه انتقالي بين الذكر، افزايش تراكم، كاهش تخلخل و بهبود  باشد. به عبارت ديگر به غير از تاثير پارامترهاي فوق مي

  باشند.  سنگدانه و خمير سيمان، نيز در افزايش عمر مفيد بتن در برابر تهاجم ناشي از اسيد سولفوريك بسيار موثر مي
 را زير اصلي كار راه چهارتوان  مي سولفوريك، اسيد تهاجم برابر در مقاوم يها بتن ساخت جهت فوق، موارد به توجه با
   داد: قرار نظر مد

  آهكي) يها سنگدانه( شونده قرباني يها سنگدانه يا و اسيد برابر در مقاوم يها سنگدانه انتخاب  -الف
  سولفوريك) (اسيد اسيدها تهاجم برابر در سيمان خمير شيميايي مقاومت افزايش  -ب
  تخلخل كاهش و تراكم افزايش  -ج
   سيمان مقدار كاهش  -د

  پرداخت: خواهيم ها راهكار اين تشريح به در زير

  ها سنگدانه -الف
 و آهكي منشاء با ييها سنگدانه از استفاده مورد در نظرات گرديد، اشاره كهگونه  همان مقاوم، يها سنگدانه خصوص در

 در مقـاوم  (خصوصـا  اسـتاندارد  الزامات با مطابق ييها سنگدانه كاربرد كرد، توصيهتوان  مي لذا. است متفاوت سيليسي، يا
 يـا  آهكـي  منشـاء  گـرفتن  نظر در بدون سست)، و مضر مواد فاقد و قبول قابل درحد سنگدانه سالمت يدارا سايش، برابر

  باشد. مي بالمانع سيليسي
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  سيمان خمير -ب
باشد، اما بر اساس نتايج تحقيقات انجام شده  تر مي تر و پيچيده در مورد مشخصات خمير مورد استفاده، بحث گسترده

  مد نظر قرار گرفته است:  و تجربيات موجود، دو راهكار
(در اين خصوص از ضـريب اصـالح تـاثير مـواد پـوزوالني       42/0تر از  كاهش نسبت آب به مواد سيماني به كم -

تـر از   ، كاهش نسبت آب به سيمان (كـم 2تر از  هاي كمpHدر  ،استفاده شده است). تحقيقات نشان داده است
  ) تاثير چنداني در افزايش دوام ندارد. 4/0

كـاربرد تـوام دو يـا سـه مـاده پـوزوالني (جـايگزين        ، صورت توام اده از دو يا سه ماده جايگزين سيمان بهاستف -
باشد. لذا بـر ايـن اسـاس، در درجـه اول      سيمان) نسبت به استفاده از يك نوع ماده جايگزين سيمان ارجح مي

 10و در درجه دوم، اسـتفاده از  درصد خاكستر بادي بسيار ريز،  20درصد دوده سيليس و  10استفاده توام از 
 شود.  درصد دوده سيليس به تنهايي توصيه مي

  تخلخل كاهش و تراكم افزايش -ج
 افـزايش  در كليـدي  پارامترهـاي  از يكـي  موئين حفرات و تخلخل درصد كاهش منظور به تراكم حداكثر بهيابي  دست

 فاز دو در حمله اينكه به توجه با نيز سولفوريك اسيد جمتها از ناشي خوردگي درباشد.  مي مهاجم مواد برابر در بتن دوام
 مسدود اسيد، برابر در سيمان خمير وها  سنگدانه مقاومت افزايش ضمند. شو مي انجام عمقي) تخريب و سطحي (تخريب
  باشد.  مي برخوردار زيادي اهميت از نفوذ، مسير كردن طوالني يا و نفوذ مسير كردن

 و گچـي  مـواد  از (كـه  ديـده  آسـيب  اليه چنانچه سولفوريك اسيد تهاجم در است، شده شارها نيز قبال كهگونه  همان
 در كـه  جـا  آن از ولـي  ،باشـد  مـي  اسـيد  نفـوذ  راه سـر  بـر  مـانعي  خود نشود، زدوده بتن روي از شده) تشكيل اترينگايت
 سطح چه چنان ندارد، وجود طشراي اين ميكروبيولوژي، اسيدهاي از ناشي خوردگي خصوصا و فاضالب انتقال يها سيستم

 اسـيد  تهـاجم  شـرايط  بين قبولي قابل رابطه شود، زده برس مداوم صورت به است شيميايي اسيدهاي معرض در كه بتني
 اي ويژه اهميت از بتن، تخلخل كاهش و نفوذ مكانيزم بررسي منظور بدينآيد.  مي وجود به ميكروبيولوژي اسيد وشيميايي 
  . است شده ارائه ويژگي اين بهيابي  دست براي متفاوتي اجرايي يها روش و ها تئوري. است برخوردار
 درجـا  صـورت  بـه  هـم   اجرا امكان نيز و فوق) (در شده ارائه كارهاي راه ديگر به توجه دليل به كه ،ها روش اين از يكي

 يهـا  بـتن  و قطعـات   ،هـا  لولـه  سـاخت  درتواند  مي اسالمپ)، بدون  بتن (و ساخته پيش صورت به هم و اسالمپ) با (بتن
 روش ايـن  ويژگـي  ينتـر  مهم ازباشد.  مي 1تراكم حداكثر با بتن روش رود،به كار  فاضالب شبكه در استفاده مورد درجاي
 منحنـي  از منظـور  بـدين باشـد.   مي بتن ريزساختاري نگرش طريق از موئينه حفرات كاهش و بتن ريزدانه بخش به توجه

                                                      
 

1- Dense Packing 
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 روش ايـن  از اسـتفاده  بـا . شـد  خواهد پرداخته آن به تفصيل به ادامه در كهشود.  مي استفاده تامسون و فولر شده اصالح
 كاهش ضمن روش اين. گذاردتاثير  بتن ييآكار بر كه آن بدون ،باشد مي مقدور تراكم حداكثر با بتني بهيابي  دست امكان
  گردد.  مي مشابه يها بتن به نسبت نفوذپذيري، كاهش و فشاري مقاومت افزايش سبب  سيمان، عيار

   سيمان مقدار كاهش -د
 سـولفوريك  اسـيد  تهـاجم  از ناشـي  خوردگي در بتن يها قسمت ترينپذير آسيب از دتوان مي سيمان خمير كه جا آن از
ـ  مـي  باشد، نداشته بتن ساختار استحكام و چسبندگي برتاثير  كه حدي در سيمان، مقدار كاهش باشد،  افـزايش  در دتوان
 دارنـد،  قـرار  سـولفوريك  اسيد تهاجم معرض در كه ييها بتن براي اگرچه سيمان مقدار كاهش. باشد موثر بتن دمفي عمر
 در بـتن،  انسجام و چسبندگي كاهش مخلوط، شدن خشن ،ييآكار كاهش علت به موارد اكثر در ولي باشد، مفيد دتوان مي
  . است نگرفته قرار نظر مد اجرايي حل راه يك عنوان به موارد اكثر
 كـاهش  تامسون، و فولر منحني كاربرد و سيمان جايگزين مواد از استفاده علت به قسمت، اين در شده ارائه روش در 
 امكـان  روش ايـن  در. باشـد  داشـته  منفـي تاثير  بتن ييكارآ بر كه آن بدون ،باشد پذير مي امكان راحتي به سيمان مقدار
3kgتا سيمان مقدار كاهش / m 220 عيـار  اسـتفاده،  مـورد  مصـالح  مشخصـات  بـه  توجـه  بـا  ولـي  ،باشـد  مي مقدور نيز 
3kgسيمان / m 245 يتـر  كم بسيار سيمان عيار داراي رايج يها بتن به نسبت صورت هر در كه است، شده گرفته نظر در 

 باشد.  مي

  تراكم حداكثر فلسفه اساس بر بتن مخلوط طرح روش -2-3-2- 8
 ها، آن از درصدي تعيين و مناسب اوليه مصالح انتخاب طريق از تراكم حداكثر بهيابي  دست روش، اين فلسفه و ساسا
 منحنـي  از منظـور  بـدين . باشـند  چگـالي  ينتـر  بيش داراي سيماني، مواد وها  سنگدانه حاوي مخلوط كه است اي گونه به

 انـدازه  حـداكثر  "D" آن در كـه  منحني اين اساس برشود.  يم استفاده )15-8 شكل (مطابق تامسون و فولر شده اصالح
 بـتن،  دهنـده  تشـكيل  جامد مواد از يك هر اختالط نسبت ،باشد مي ذرات از بخش هر اسمي قطر "d" و سنگدانه اسمي
 حجمـي  درصـد  براسـاس  منحنـي  ايـن  اسـت  ذكـر  شايانشود.  مي تعيين سيماني مواد و پودري مواد ،ها سنگدانه از اعم
  . شود محاسبه مخصوص، وزن رابطه كمك با مصالح از يك هر وزني نسبت بايد لذا وشد با مي
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  تامسون و فولربندي  دانه منحني - 15-8 شكل

باشـد.   مـي  نيز، ميكرون) 75 الك از (عبوري ريز بسيار ذرات برگيرنده در منحني اين ،شود مي مالحظه كهگونه  همان
 اي گونـه  بـه  دوام، بـه  مربـوط  نكـات  رعايت بر عالوه بايد سيمان، جايگزين مواد و سيمان پودري، مواد اختالط نسبت لذا

  . باشند منحني اين با مطابق ذراتي اندازه توزيع داراي مجموع، در كه شوند انتخاب
 و ايـران  در موجـود  ياهـ  سـنگدانه  ريزدانـه  مـواد  بـودن  كم جبران لحاظ به ريز پودري مواد از استفاده روش اين در

  باشد.  مي اجتناب قابل غير جايگزين، مواد و سيمان تركيب در ذرات يها اندازه از برخي وجود عدمچنين  هم
شود.  مي استفاده سيماني مواد وها  سنگدانه بين فاصل حد عنوان به )# 200( متر ميلي 075/0 الك از معمولبه طور 

 مـواد  بخـش  جـزء  بايـد  راها  سنگدانه ريزدانه بخشچنين  هم وشوند  مي اضافه مجزا صورت به كه پودري مواد مقدار البته
  . نمود منظور سيماني،

 نـوع  بـراي  خاصـي  محدوديت كليباشد. به طور  مي سيمان جايگزين مناسب مواد و سيمان نوع انتخاب بعدي مرحله
 داشـته  وجـود  دو هر يا و كلريد يا و بيرون) يطمح (ازها  سولفات تهاجم احتمال كه شرايطي در مگر ندارد، وجود سيمان
  . شود انتخاب سيمان نوع بايد موجود، يها توصيه اساس بر صورت اين در كه باشد،

 درصـد  20 اسـتاندارد)،  يها ويژگي با (مطابق سيليس دوده درصد 10 از استفاده ،دهد مي نشان شده انجام تحقيقات
ـ  مي سيمان، درصد 70 و استاندارد) يها ويژگي با (مطابق ريز بسيار بادي خاكستر  از تنهـا  كـه  مـواردي  بـه  نسـبت  دتوان
 عنـوان  بـه  لـذا . باشـد  بهتري عملكرد داراي ،شود مي استفاده جايگزين مواد ديگر و سيمان از تركيبي يا و پرتلند سيمان
 خاكسـتر  كـه  اين به توجه با مااشود.  مي توصيه فوق يها نسبت با سيماني مواد عنوان به ماده سه اين تركيب اول، گزينه
 درصد 90 همراه به سيليس دوده درصد 10 ازتوان  مي دوم گزينه عنوان به ،شود مين توليد كشور در حاضر حال در بادي

  باشد.  تر مي كم اول حالت به نسبت اسيد برابر در بتن، اين دوام البته. نمود استفاده سيمان،
 بـا  (كـوارتز)  سيليسـي  نـوع  از اسـتفاده،  مـورد  پـودري  مـواد  نوعباشد.  مي دريپو مواد مقدار و نوع تعيين بعدي گام

 زياد دارد، كاربرد مختلف صنايع در كه اين لحاظ به ايران، در مواد نوع اين توليد خوشبختانهباشد.  مي ميكرونيبندي  دانه
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 ايـن  بـر  و شـده  تعيـين  تامسون و لرفو منحني كمك با پودري مواد درصد مصالح، ديگربندي  دانه اساس بر لذاباشد.  مي
  . نمود محاسبه نيز را پودري مواد مقدارتوان  مي اساس
 اسـتاندارد  يها ويژگي با مصالحي از چنانچهباشد.  مي شن) و (ماسه درشت و ريز يها سنگدانه نسبت تعيين بعد، گام

 منحنـي  بـا  تطـابق  امكـان  راحتـي  بـه  شـود،  اسـتفاده  )بندي دانه لحاظ از چه و مكانيكي و فيزيكي خواص لحاظ از (چه
  آيد.  به دست مي مصالح از يك هر وزني درصد سپس و حجمي درصد اساس اين بر. دارد وجود تامسون و فولربندي  دانه

 بـه  آب نسبت از استفاده اسالمپ) (داراي درجا يها بتن براي كه ،باشد مي سيماني مواد به آب نسبت تعيين آخر گام
 حـد  در را بـتن  روانـي توان  مي هكنند فوق روان افزودني مواد از استفاده با كه ،گردد مي دهاشنپي 42/0موثر  سيماني مواد

  :شود مي استفاده زير رابطه از ،موثر سيماني مواد به آب نسبت تعيين براي. نمود تنظيم مطلوب

)8 -12(  w
eff

c f f s s

W
(w / c)

W (K W ) (K W )


   
  

 :آن در كه

wW :آب زنو   
s f cW ,W ,W: باشد مي سيليس دوده وزن و بادي خاكستر وزن سيمان، وزن ترتيب به  

fK: 2مقـاومتي  رده يهـا  سـيمان  بـراي  كـه  اسـت  بادي خاكستر اصالح ضريبkg / m 325،  بـراي  و 2/0 بـا  برابـر 
  شود.  مي گرفته نظر در 4/0 ،تر بيش ومتيمقا رده با ييها سيمان

sK :بـراي  و 2 با برابر ،45/0 مساوي ياتر  كوچك سيمان به آب نسبت براي كه ،باشد مي سيليس دوده اصالح ضريب 
 نداشـته  قرار كربناتاسيون يا شدن آب و زدن يخ هاي چرخه معرض در بتندر صورتي كه  نيز 45/0 ازتر  بيش يها نسبت
  . شود داده قرار 1 با برابر بايدصورت  اين غير در ،شود مي گرفته نظر در 2 باشد،

  بتن انواع اختالط طرح خصوص در نكاتي -4- 8-2
 اليـافي،  بـتن  پاشيده، بتن شامل شده، داده شرح يها بتن اختالط طرح خصوص در كلي نكاتي بيان به بخش، اين در
 . ايم پرداخته خودتراكم بتن و آكنده پيش سنگدانه با بتن سبك، بتن اليافي، پاشيده بتن

  پاشيده بتن -2-4-1- 8
      براي حصول اطمينان از چسبندگي مناسب، تراكم كافي و خواص فيزيكي مطلوب، تهيـه طـرح مخلـوط بـتن

  پاشيده نياز به دقت ويژه دارد. 
  گيرد قرار مي 5/0 تا 35/0نسبت آب به سيمان براي اين نوع بتن، معموال در محدوده .  
  متر است.  ميلي 20حداكثر اندازه سنگدانه مخلوط مصرفي برابر با  
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 قسـمت سـنگدانه بـه     5/4تـا   4قسـمت سـيمان و    1هاي معمول براي اختالط سيمان و سنگدانه برابر  نسبت
باشد كه  مگاپاسكال مي 35تا  20روزگي معموال بين  28باشد. مقاومت مخلوط فوق در سن  صورت حجمي مي

  تر باشد.  اندكي بيش 4به  1اي مخلوط ممكن است بر
 ها مانند دوده سيليس و سرباره به اين نوع بـتن، بـه طـور قابـل      افزودن مواد ريزدانه نظير پودر سنگ، پوزوالن

  دهد.  هاي بتن را كاهش مي كردن سنگدانه اي ميزان برجهيدن و كمانه مالحظه
 هـا در   سمتي از مخلوط بـر اثـر برجهيـدن سـنگدانه    هاي بتن پاشيده بايد در نظر داشت كه ق در تعيين نسبت

رود، بنابراين تركيب بتن پاشيده شده با تركيب اوليه آن متفاوت است. به همين  هنگام پاشيدن بتن از بين مي
 پاشي ضروري است.   دليل، كنترل دقيق و انجام آزمايش در مراحل مختلف بتن

  اليافي بتن - 2-4-2- 8
 نگردد استفاده فوالدي الياف به مسلح بتن ساخت برايمتر  ميلي 19 ازتر  بزرگ يها سنگدانه از .  
 سـيمان  ميـزان  از يـا  و زا حباب هكنند روان افزودني مواد ازتوان  ها مي بتن اين مناسب ييآكارتامين  منظور به 

ـ  در چسبيده هم به الياف ازتوان  چنين مي . همكرد استفاده )ها آن بدون يا سيماني مكمل مواد (باتر  بيش  تنب
  . كرد استفاده

 است متغير حجمي، درصد 2 تا 5/0 بين معموال معمولي وزن با بتن در الياف مصرف ميزان . 

  اليافي پاشيده بتن -2-4-3- 8
  . است شده پرداخته زمينه اين در مختصر نكاتي بيان به ،3-1-8 بخش در

  سبك بتن -2-4-4- 8
 اين در شده ارائه روش ينابنابر. تاس شده بيان )ACI اساس (بر اي سازه سبك بتن مخلوط طرح روش بخش، اين در
  . رود كار به اي سازه غير و يا هزاس نيمه سبك بتن مخلوط طرح برايتواند  مين فصل

 پارامترهاي ميان تقريبي رابطه آن در كه است تجربه بر مبتني روشي سبك، بتن مخلوط طرح براي ACI وزني روش
 مخلـوط  طـرح  بـراي  راهنمـايي  عنوان به ها جدول اين از. است شده خالصه جداولي در قبلي تجربيات مبناي بر مختلف

ـ اريزد و سبكدانه  درشت با دانه سبك يها بتن در استفاده براي ACI وزني روشگردد.  مي استفاده سبك بتن اوليه  بـا  هن
 كه پارامترها اينگيرد.  مي نظر در را مختلفي پارامترهاي بتن اختالط طرح براي روش اينباشد.  مي مناسب  معمولي وزن
  . شود فراهم بتن براي نظر مورد كارپذيري و صوصياتخ كه شوند انتخاب نحوي به بايد است شده ذكر ادامه در

 سيمان مقدار حداقل  
 ساز حباب مواد  
 مپسالا  
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 هناسنگد ينتر بزرگ اسمي قطر 

 ها سنگدانه مقاومت و سختي 

 حجم واحد وزن 

 و جام با ريزي بتن شوتي، بتن ،پمپي بتن ( اجرا هنحو ...( 

 ها افزودني طراحي، مقاومت مثل ( ملزومات ساير، (...  

 ACI وزني روش در اختالط يها نسبت تعيين يندآفر -الف

 انـدازه  حـداكثر  و اسـالمپ  مقـدار  بتن، كاربري نوع به توجه با بايد روش، اين از سبك بتن اختالط طرح تعيين براي
 عنـوان  بـه  بايـد  نيـز هـا   دانهسبك اي دانه چگالي و ماسه نرمي مدول كميت، دو اين بر عالوه. شود فرضها  سنگدانه اسمي
 اي دانـه  مخصوص وزن تعيين نيازمند دانه سبك بتن توليد براي هپيمان وزن تخمين. شوند گرفته نظر در ورودي هاي داده

 آب جـذب  مقـدار  ايـن  بـر  عـالوه . آيـد  دسـت  بـه  تـازه  بـتن  وزن بـراي  اوليه تخميني آن طريق از تا است ها دانه درشت
 انجـام  ترتيـب  بـه  زيـر  مراحـل  اوليـه،  هاي داده تعيين از پس. گردد محاسبه مربوطه، استاندارد مطابق بايد ها دانه درشت

  . آيند دست به اختالط يها نسبت اوليه مقادير تاشود  مي

  اسالمپ انتخاب اول، ماگ
 شود.  مي تعيين روژهپ فني مشخصات در نظر مورد اسالمپ پروژه، نوع با متناسب

  هناسنگد قطر ينتر بزرگ انتخاب دوم، امگ
 كـاهش هـا   سـنگدانه  ميـان  خـالي  فضـاي  ،ها دانه حداكثر اندازه افزايش با باشند، شدهبندي  دانه خوبها  سنگدانه اگر

 انـدازه  ينتـر  بـزرگ  معموال. داشت خواهد نياز سيمان مالت از يتر كم مقدار به تر تدرش نهاسنگد با بتن ينابنابريابد.  مي
 نبايـد  شرايطي هيچ تحت و است دسترس در اقتصادي طور به كه شود گرفته نظر در مقداري با برابر بايد هناسنگد اسمي
 ينتـر  كوچـك  چهـارم  سـه  عضو، ضخامت سوم يك قالب، داخلي بعد ينتر كوچك اندازه پنجم يك ازتر  بزرگ كميت اين

 متـراكم  نـوع  به توجه با است ممكنها  محدوديت اين البته. باشد آرماتورها روي نيبت پوشش و رهاوتارمآ بين آزاد فاصله
 بهتري نتايج سنگدانه،تر  كوچك يها اندازه با باشد، پرمقاومت بتن توليد هدف اگر. كند تغيير كاربري نوع يا و بتن كردن

  دهد.  مي ستد به يتر بيش مقاومت ثابت سيمان به آب نسبت ازاي به زيرا ،آيد مي دست به

  ساز حباب مواد و آب مقدار تخمين سوم، گام
 ينتـر  بـزرگ  بـه  وابسته ،باشد مي نياز مورد اسالمپ از  خاصي مقدارتامين  براي كه بتن حجم واحد ازاي به آب مقدار

ـ  و اسـت  افزودنـي  مـواد  مجمـوع  و سـاز  حباب مواد مقدار ،بندي دانه هنحو وها  دانه شكل ،هناسنگد ميسا اندازه  مقـادير  اب
. اسـت  تعيـين  قابـل  تـازه  بتن نياز مورد رواني به توجه با و گيرد مين قرارتاثير  تحت  توجهي قابل طور به سيمان مختلف
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دهـد.   مـي  نشان مختلف شرايط در را هوا حباب يزانم و اختالط آب زاني مورد مقدار ترتيب به) 21-8( و) 20-8( ولاجد
 در ديشـنها پي مقـادير  ازتـر   بيش ياتر  كم  كمي است ممكن ،است مربوط هناسنگد تباف به كه ها كميت اين واقعي مقدار
  . هستند دقيق كافي اندازه به هاولي تخمين براي معموال  ولي باشد جدول

  يابي به اسالمپ مورد نظر مقادير آب مورد نياز جهت دست -  20- 8جدول 

 

  )بتن حجم واحد در (كيلوگرم آب وزن
 )متر ميلي( ها دانه اسمي اندازه حداكثر براي

 )متر سانتي( اسالمپ
3/9 5/12 7/18 

 اربتن هواد

5-5/2 181 175  166  
10-5/7 202  193  181  
15-5/12 211  199  187  

 هوا بتن بي

5-5/2 208  199  188  
10-5/7 228  216  202  
15-5/12 237  222  208  

  درصد حسب بر ديشنهاپي هواي ميانگين - 21- 8 جدول
 )متر ميلي( ها دانه اسمي اندازه كثرحدا

 شرايط محيطي مختلف
3/9 5/12 7/18 

 بتن هوادار

  4  4  5/4 ماليم
  5  5/5  6 متوسط
  6  7  5/7 سخت

 هوا بتن بي

  2  5/2  3 )درصد( مقدار هواي به دام افتاده
  

 و آب مقـدار  ترين لوبطمان گيرد، قرار  سيربر مورد بتن ومتيامق ظرفيت تاشود  مي استفاده  آزمايشي طمخلو از وقتي
 بـه  هـم  آب و باشـد  داشـته  را خـود  مقدار ينتر بيش بايد هوا مقدار ينابنابر گيرد، قرار استفاده مورد بايد ساز حباب مواد

  . آورد وجود به را مجاز اسالمپ ينتر بيش كه باشد  ميزاني

  سيمان به آب نسبت انتخاب چهارم، ماگ
ماننـد دوام و   عـواملي آيـد بلكـه    به دسـت نمـي  موردنياز  ير نظر گرفتن مقاومت فشارنسبت آب به سيمان فقط با د

نسـبت آب  با  يهاي مختلف حت ها و سيمان . از آنجا كه سنگدانهاستر اآن تاثيرگذ در انتخابخواص بتن سخت شده نيز 
شود  توصيه ميكنند،  توليد مي  مختلف يهايي با مقاومت فشار ، بتنآمده يكسانبه سيمان و يا نسبت آب به مواد پودري 

، در غير اين صورت به دست آيد بناي مطالعات آزمايشگاهيبر م هاي به دست آمده اد مختلف و مقاومتكه رابطه بين مو
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رابطه بين نسبت آب به سـيمان و   )22-8(استفاده نمود. جدول  1توان از مقادير جدول زير براي سيمان پرتلند تيپ  مي
  دهد.  روزه را نشان مي 28 نمقاومت فشاري بت

  بتن فشاري مقاومت و سيمان به آب نسبت بين رابطه -  22- 8 جدول
 روزه28مقاومت فشاري 

 )مگاپاسكال(

 نسبت تقريبي آب به سيمان

 داربتن هوا دون ماده هوازابتن ب

3/41  41/0 - 
4/34  48/0 4/0  
5/27  57/0 48/0  
6/20  68/0 59/0  
7/13  82/0 74/0  

  
  يابد.  مي كاهش) 23-8( جدول مطابق نسبت اين نامطلوب و سخت يمحيط شرايط در ندهرچ

  نامطلوب شرايط در بتن براي مجاز سيمان به آب نسبت حداكثر -  23- 8 جدول
 حمالت يا دريا آب معرض در سازه

 سولفاتي

 در يا و ترپيوستهطوربهسازه
 يخ و ذوبچرخهمعرض

 سازه انواع

4/0 45/0  متر پوشش روي فوالدسانتي 5/2تر از  ازك و مقاطع با كممقاطع ن

45/0 5/0  هاي ديگر تمام سازه

  سيمان مقدار محاسبه پنجم، ماگ
 محاسـبه  چهـارم  و سـوم  مراحـل  در شـده  زده تخمـين  مقـادير  طريق از بتن حجم واحد در نياز مورد سيمان مقدار

 سـيمان  به آب نسبت بر تقسيم سوم ماگ از آمده دست به اختالط بآ مقدار با برابر مقدار اين كه صورت اين به ،شود مي
 ديگـري  مقـدار  اجرايـي،  مالحظات يا و دوام مانند ديگري ضوابط به بنا اگر البته. بود خواهد چهارم ماگ در شده محاسبه

  . بود خواهد مقادير اين ينتر بيش با برابر نهايي مقدار ،باشد الزام يا توصيه سيمان براي

  دانه درشت مقدار تخمين شم،ش ماگ
. كننـد  مـي يري مشابه توليـد  ذرپاهايي با مقاومت و ك بتن ،بندي يكسان ترين اندازه اسمي و دانه ها با بزرگ سبكدانه معموال

ي يكسان، ايـن مقـدار   ها يريذرپاآورده شده است. براي ك )24- 8(دانه به ازاي حجم واحد بتن در جدول  حجم مطلوب درشت
طـور كـه در جـدول مشـاهده      همـان مربـوط اسـت.     با وزن معمولي ماسهنرمي  مدولها و  ترين اندازه اسمي دانه گتنها به بزر

  يابد.  دانه مورداستفاده كاهش مي شود، با افزايش مدول نرمي ماسه و در نتيجه زبرتر شدن آن، حجم سبك مي

  بتن حجم واحد دردانه  درشت حجم -  24- 8 جدول
هماس مختلف هاي نرمي مدول براي بتن حجم واحد درهاسنگدانهآوندرشدهخشكحجم 60/2 80/2 00/3 متر ميلي ،ها دانه اندازه حداكثر 40/2

52/0 54/0 56/0 58/0 3/9 
61/0 63/0 65/0 67/0 5/12
68/0 70/0 72/0 74/0 7/18
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  هناريزد مقدار تخمين هفتم، ماگ
بتن تازه كـه   واحد حجم ي قبل محاسبه شده است، اين مقدار از تفاضل وزنها امگاز آنجايي كه مقدار همه اجزاي بتن در 

هـاي   از نتايج آزمايش به دست خواهد آمد. معموال وزن واحد حجم بتن ساير موادبه دست آمده و مجموع وزن   به طور تجربي
، در اين جدول وزن استفاده نمود) 25- 8( توان از مقادير جدول در غير اين صورت مي  در اختيار است ولي  با دقت خوبي قبلي

  دانه به صورت تقريبي داده شده است.  واحد حجم بتن بر مبناي ميزان هواي بتن و فاكتور وزن مخصوص سبك

  معمولي ريزدانه و سبكدانه  درشت از متشكل تازه بتن وزن اوليه تخمين - 25- 8 جدول
 مترمكعب بر كيلوگرم بتن، وزن از اوليه تخمين

 هوادار بتن ها دانه سبك اي دانه مخصوص وزن

 درصد 4 درصد 6 درصد 8

1518 1560 1595 00/1 
1607 1643 1678 20/1 
1690 1726 1767 40/1 
1773 1809 1850 60/1 
1856 1898 1933 80/1 
1939 1981 2022 00/2  

  آكنده پيش سنگدانه با بتن -2-4-5- 8
 آكنده پيش سنگدانه با بتن اجراي نوع به بستگي بتن، نوع ينا در سيمان دوغاب اختالط طرح تغييرات و تنوع 

  . داشت خواهد دسترس قابل مصالحچنين  هم و تعميري كار نوع يا و
 مشخصـات  بايـد  سـنگي،  مصالح و ،1كننده سيال پوزوالن، سيمان، مانند بتن نوع اين در مصرفي مصالح تمامي 

 ايـن  در درصـد 50تا 30 ميزان به سرباره و بادي خاكستر رنظي سيماني مكمل مواد. نمايندتامين  را نظر مورد
 وتر  بيش نهايي مقاومت ايجاد نفوذپذيري، كاهش حرارت، كاهش مواد اينشود. تاثير  مي استفاده بسيارها  بتن

  . است فرسايش به نسبت مقاومت
 سنگدانه اندازه حداقل افزايش با كه نحوي به است، متغير 1 حدود تا 4/0 از دوغاب در ماسه به سيمان نسبت 

  شود.  مي كاسته نسبت اين ميزان از ،ها دانه درشت در
 حدود در دوغاب رواني مقادير S24-12 اساس (بر ASTM C937( با آن دقيق مقدار البته و است شده تعيين 

  . شد خواهد مشخص آزمايش و تجربه

                                                      
 

1- Fluidifire 
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  خودتراكم بتن -2-4-6- 8
 كـار  راه باشد، ارائه شده است. در اين روش سه مي ACI237 در اين بخش روش طرح مخلوط بتن خودتراكم كه بر اساس

 همـراه  بـه  پـودر  زيـاد  مقـادير  از اسـتفاده ) الـف : اسـت  شده پيشنهاد خودتراكم مناسب بتن مخلوط طرح به دستيابي براي
 متوسـط  مقـدار  از دهاسـتفا ) آور و ج قوام و كننده روان فوق همراه به پودر كم مقادير از استفاده) كننده، ب روان افزودني فوق

 مختلـف،  هاي اندازه با ها سنگدانه كردن مخلوط با پايداري حالت اين در( آور قوام از و مقدار متوسطي كننده روان فوق با پودر
 بهبـود  بـراي  آور قـوام  مـواد  يـا  و پـودر  زياد مقادير موارد، بعضي در). شود مي آوركنترل قواماز  استفاده يا و آب كاهش مقدار

) 26- 8( جـدول  از مـوردنظر  بـه كـاربرد   توجـه  بـا  الزم اسالمپ جريان اول، گام در روش، اين در. شوند مي استفاده يپايدار
تخمـين   سـيماني  مواد مقدار الزم است سوم، گام. گيرد مي انجام آن نسبت و دانه درشت انتخاب دوم، گام در. شود مي تعيين

 شـامل  ششـم،  گـام . شـود  مـي  انتخاب افزودني پنجم، درگام. شود مي همحاسب مالت و خمير حجم چهارم، گام در. زده شود
 قابليـت عبـور،  (خـواص كارپـذيري    بررسـي  منظـور  آزمـايش بـه   انجـام  هفـتم،  گام آزمايشگاهي است و هاي  پيمانه ساخت

 و عبـور  ابليـت ق ارزيابي براي آزمايشي همراه به آزمايش جريان اسالمپ مرحله، اين در صورت گرفته،) پايداري و پركنندگي
 بـر  اختالط هاي نسبت نيز اصالح هشتم درگام. شود انجام شكل) بايد Lو يا جعبه  Jحلقه  جداشدگي ستون مانند( پايداري

 مـوردنظر حاصـل   خواص كه جايي تا جديد، هاي نسبت با آزمايش مجدد انجام نهايتا و گيرد مي صورت ها آزمايش نتايج پايه
  .مراحل، توضيحاتي ارائه شده است اين يك از هر درباره مه،ادا در. است شده توصيه شوند،

  اسالمپ جريان مقدار انتخاب :اول گام -الف
 جـدول  شـده  ذكـر  مقادير به توجه با اسالمپ، جريان مقدار انتخاب خودتراكم، بتن يها مخلوط طراحي در گام اولين

. اسـت  شـده  تقسـيم  زيـاد  و متوسـط  كم، گروه سه به بتني، عضو يها ويژگي از هريك جدول، اين در. باشد مي ،)8-26(
 عنـوان  بـه . شـود  دوري ها آن از بايد و استتر  بيش ها آن در مشكل وقوع احتمال كه هستند نواحي شده، سياه هاي خانه
 همان. شود مين توصيه )متر ميلي 550( اينچ 22 از تر كم اسالمپ جريان زياد، آرماتورهاي تراكم با مقطع يك براي مثال،
 براي ممكن مقدار ينتر كم عموما،. دارد وجود اسالمپ جريان انتخاب براي اي گسترده محدوده ،شود مي مشاهده كه طور

  . باشد صرفه به مقرون اقتصادي، لحاظ از هم يابد، كاهش ناپايداري وقوع احتمال هم تا شود مي انتخاب اسالمپ، جريان
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  نياز دمور اسالمپ جريان مقدار انتخاب - 26- 8 جدول
  متر ميلي 650 از بيش  متر ميلي 650 و 550 بين  متر ميلي 550 ازتر  كوچك   

  سطح آرماتوربندي
      كم

      متوسط
      زياد

  پيچيدگي مقطع
      كم

      متوسط
      زياد

  عمق مقطع
      كم

      متوسط
      زياد

  اهميت سطح تمام شده
      كم

      متوسط
      زياد

  طول عضو
      كم

      متوسط
      زياد

  ضخامت ديوار
      كم

      متوسط
      زياد

  دانه مقدار درشت
      كم

      متوسط
      زياد

  ريزي انرژي بتن
      كم

      متوسط
      زياد

  دانه درشت مقدار انتخاب :دوم گام -ب
. هسـتند  مـوثر  دانـه  درشت حجم و دانه درشت اسمي اندازه ينتر بزرگ عامل دو مناسب، عبور قابليت به رسيدن براي
 قابليـت  عبـور،  قابليـت  ارضـاي  بـا  دانـه  درشـت  اسـمي  اندازه ينتر بزرگ و دانه درشت حجم ينتر بزرگ به رسيدن هدف،

 ،1 رده در ،كنـد  مـي  بررسـي  مجزا رده دو در را دانه درشت اسمي اندازه ينتر بزرگ روش، اين. است پايداري و پركنندگي
 تر كوچك دانه درشت اسمي اندازه با ذرات ،2 رده در و استمتر  ميلي 5/12 از تر بزرگ دانه درشت اسمي هانداز ينتر بزرگ

 مقـدار  تعيـين  بـراي  اوليـه  حـدس  در ،1 رده در دانـه  درشـت  مقـدار  تخمـين  بـراي . شـود  مي استفادهمتر  ميلي 5/12 از
 دانـه  درشـت  اي توده حجم با بايد بتن حجم كل ددرص50.شود محاسبه بايد دانه درشت خشك اي توده چگالي ،دانه درشت

 حـداكثر  با ومتر  ميلي 5/12 اندازه با دانه درشت را مطلق حجم كل درصد 32 تا 28 تقريبا شروع، نقطه به عنوان. شود پر
 قابليـت  كـه  را اي دانـه  درشـت  حجم سطحي، بافت و بندي دانه اندازه،. كنند مي پرمتر  ميلي 5/12 از تر بزرگ اسمي اندازه
 تازه، خواص بهبود براي است ممكن. دهند مي قرار تاثير تحت ،كند مي فراهم پالستيك خودتراكم بتن براي مناسب عبور
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 مخلـوط  براي تواني 45/0 منحني از استفاده. باشد داشته يتر كم دانه درشت مقدار معمولي بتن به نسبت خودتراكم بتن
 ريـزي  بـتن  يا و متراكم بسيار آرماتورگذاري براي 2 رده. دهد مي كاهش را الزم آب و داده بهبود را كارپذيري ،ها سنگدانه

 درصـد  50 بـا  برابـر  شروع، براي اوليه يها نسبت ،2 رده در دانه درشت مقدار تخمين براي. رود ميكار به سخت شرايط در
 خميري خواص به آزمايشي هاي هپيمان رسيدن تا. بود خواهد )متر ميلي 10(دانه  درشت حجمي درصد 50 و ماسه حجمي
  . شود مي اصالح ها سنگدانه كل به ماسه نسبت الزم،

  آب و پودر مقادير انتخاب سوم: گام -ج
) 28-8( و )27-8( جداول در بتن فشاري مقاومت و سيماني مصالح به آب نسبت يا سيمان به آب نسبت بين ارتباط

  . نيست سيماني مصالح انتخاب در نهايي ملعا بتن، فشاري مقاومت البته. است شده داده نشان

  بتن* فشاري مقاومت و سيماني مواد به آب نسبت يا سيمان به آب نسبت بين رابطه - 27- 8 جدول
  روزه  28مقاومت فشاري 

  (بر حسب مگاپاسكال)
  نسبت وزني آب به سيمان

 ساز حباب مواد حاوي بتن  ساز حباب مواد بدون بتن

42  41/0  -  
35  48/0  4/0  
28  57/0  48/0  
21  68/0  59/0  
14  82/0  74/0  

 در. است شده گرفته نظر در درصد 6 جمعا ساز، حباب مواد حاوي يها بتن براي و درصد 2 از تر كم ساز حباب مواد بدون بتن براي هوا درصد *
 بـه  توجه با است ممكن مقاومت كسب سرعت و روزه 28 مقاومت. يابد مي كاهش مقاومت هوا، درصد افزايش با ثابت، سيمان به آب نسبت يك
  .  كند تغيير سيماني مصالح نوع

  
 آب نسبت يك در سنگدانه، منبع يك براي. استمتر  ميلي 25 تا 19 سنگدانه اندازه حداكثر براي جدول اين هاي داده

  .يابد مي افزايش مقاومت سنگدانه، اندازه حداكثر كاهش با ثابت، سيماني مواد به

  شديد يمحيط شرايط در سيماني مواد به آب نسبت مجاز مقدار حداكثر - 28- 8 جدول

 و دارد قرار رطوبت معرض در متناوب يا پيوسته صورت به كه اي سازه  سازه نوع
  . *باشد مي يخ و ذوب سيكل معرض در

 يا دريا آب معرض در سازه
  سولفاتي محيط

پوشش  با مقاطع و باريكمقاطع
  45/0 **  4/0  اينچ 1 از تر كم آرماتور

  5/0 **  45/0  ساير مقاطع
  . باشد ساز حباب مواد حاوي بايد بتن *

 05/0 تـا  توانـد  مـي  مجاز سيمان به آب نسبت مقدار باشد، شده استفاده )5 يا 2 (تيپ سولفات برابر در مقاوم يها سيمان از كه صورتي در **
  . شود اضافه
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  مالت و خمير حجم انتخاب :چهارم گام -د
 شـامل  مـوردنظر  متـداول  يهـا  نسـبت . شوند مي بيان بتن كل حجم از درصدي به صورت مالت و خمير حجم دو هر
 هستند اوليه حدس به عنوان تنها مقادير اين. باشند مي 7/0 تا 6/0 با برابر مالت حجم و 4/0 تا 34/0 با برابر خمير حجم

 آزمايشـي  يهـا  مخلـوط  پارامترهـاي  از اي خالصه )29-8( جدول در. شوند اصالح موردنظر خواص به رسيدن براي بايد و
  . است شده آورده پودر مقدار ديهاشنپي هاي محدوده )30-8( جدول در و است شده آورده خودتراكم بتن

  خودتراكم بتن آزمايشي يها مخلوط پارامترهاي خالصه -  29- 8 جدول
  متر) ميلي 12تر از  دانه بزرگدرصد (حداكثر اندازه اسمي سنگ 32تا  28  *دانه درشت مطلق حجم

  درصد (حجم كل مخلوط) 40تا  34  خمير حجمي نسبت
  درصد (حجم كل مخلوط) 72تا  68  مالت حجمي نسبت

  45/0تا  32/0  سيماني مواد به آب نسبت متعارف مقدار
  )آور قوام فزودنيا از استفاده صورت در تر كم كيلوگرم بر مترمكعب (يا 475تا  386  سيمان (پودر) متعارف مقدار

  متر باشد) ميلي 10سنگدانه  اسمي اندازه حداكثر كه صورتي در( درصد 50*  

  )مقاومت براي نياز مورد مقدار يا(پودر مقدار ديشنهاپي هاي محدوده – 30- 8 جدول

 550 ازتر  كوچك اسالمپ جريان  
  )متر ميلي(

 650 و 550 بين اسالمپ جريان
  )متر ميلي(

 650 از شبي اسالمپ جريان
  )متر ميلي(

  458  445تا  385  385تا  355  مقدار پودر (كيلوگرم بر مترمكعب)
  
 





 

  9فصل 9

 اتتاسيس بتن اجرايي فني مشخصات
  زهكشي وآبياري  يها كانالو فاضالب
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  هاي آبياري و زهكشي مشخصات فني اجرايي بتن تاسيسات فاضالب وكانال -فصل نهم

  بتن انواع رايياج فني، مشخصات -1- 9

  بتن ساخت -9-1-1

  كردن يمانهپ -9-1-1-1
 گفتـه كـن   مخلـوط  درون بـه  هـا  آن ريختن و بتن مخلوط اجزاي حجمي يا جرميگيري  اندازه فرآيند به كردن پيمانه

 و آب. كـرد گيـري   انـدازه  دقـت  به بايد را محموله هردهنده  تشكيل اجزاي يكنواخت، كيفيت با بتني توليد برايشود.  مي
  . كردگيري  اندازه دقت به جرمي يا حجمي صورت بهتوان  مي را يعما يها افزودني

  سيماني مواد -الف
 پـوزوالن  يـا  و بـادي  خاكسـتر  اگـر . در صورتي كه شود توزين وزن حسب بر بايد سيمان ويژه، مجاز موادي استثنا به

  . نمود وزن سيمان، با تجمعي صورت به را ها آنتوان  مي باشند، شده گرفته نظر در اختالط طرح در ديگري
 از قبـل  بايـد  سـيمان  كـه  آن ضـمن  نمود، وزن مواد ساير از مجزابه طور  توزين قيف يك از بايد را پوزوالن و سيمان

 و سـيمان  مقـدار  رواداري ميـزان  باشـد،  باسكول ظرفيت كل درصد 30 ازتر  بيش سيمان مقدار اگر. گردد توزين پوزوالن
 1 حـداقل  تـا تـر   كوچك هاي پيمانه براي. باشد شده مشخص وزن درصد ±1 حدود يدبا پوزوالن با سيمان تجمعي مقدار

 درصـد  4 يـا  و شده مشخص مقدار ازتر  كم نبايد شده استفاده پوزوالن اضافه به سيمان مقدار و سيمان مقدار ،مترمكعب
 اسـتاندارد  هـاي  كيسـه صـورت  توان به  مي را سيمان خريدار،تاييد  با و خاص موارد در. باشد شده مشخص مقدار از بيش
 . نمود استفاده كردن وزن بدون را سيمان كيسه يك از بخشي نبايد و كردگيري  اندازه شده

. شـود  محافظـت  توزين يها محفظه و نگهداري محل بين خاك و گرد از بايد پوزوالن و سيمان نگهداري يها محفظه
 . نگذارند يتاثير توزين دقت بر كه شوند نصب طوري بايد غبار، و گرد ازها  كننده محافظت

  ها سنگدانه -ب
در نظـر گرفتـه    هـا  آنها بر اساس حالت اشباع با سطح خشـك   ها بايد بر حسب وزن توزين گردد. وزن سنگدانه سنگدانه

ن ها در حالت اشـباع بـا سـطح خشـك بـه اضـافه وز       هاي مورد نياز سنگدانه شود و مقادير الزم در هر پيمانه برابر با وزن مي
شـده   هاي مصـرف  گردند، رواداري مقدار سنگدانه ها جداگانه وزن مي كه سنگدانه ست و وقتيها آنرطوبت سطحي موجود در 

درصـد وزن مشـخص شـده باشـد. در تـوزين تجمعـي        ± 2شـود، بايـد    در هر پيمانه بتن كه به وسيله باسكول مشخص مي
رد استفاده قرار بگيـرد، رواداري وزن هـر مجمـوع پـس از هـر      درصد كل ظرفيت باسكول مو 30ها چنانچه بيش از  سنگدانه

درصـد از   30تـر از   هـاي تجمعـي كـم    درصد مقدار تجمعي مشخص شده باشـد. رواداري بـراي وزن   ± 1توزين متوالي بايد 
  د.  تر است، باش درصد وزن تجمعي مورد نياز، هر كدام كه كم ± 3درصد ظرفيت باسكول و يا  ± 3/0ظرفيت باسكول بايد 
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  آب -ج
گيري  . آب اندازهباشد ها و مواد افزودني مي آب مخلوط، شامل آب و يخ اضافه شده به پيمانه، رطوبت سطحي سنگدانه

درصد كل آب مورد نياز در مخلوط باشد. يخ افزوده شده بايد به صورت وزني  1شده بايد بر حسب وزن و يا حجم با دقت 
گيري شود. در حالت حمل با كاميون، قبل از بارگيري بايد تمام  بر حسب وزن اندازه گيري شود. آب اضافه شده بايد اندازه

درصد از مقـدار   ±3مانده است) بايد با دقت  آب شستشو تخليه شود. كل آب (شامل آب شستشو كه در داخل ديگ باقي
  گيري شود.  كل معين شده اندازه

  است: برخوردار بااليي اهميت از زير نكات رعايتچنين  هم
 متمـايز  هاي حالت در مخلوط اجزاي يها نمونه توزين ياگيري  اندازه وسيله به بايدگيري  اندازه وسيله يا مخزن 

 سـرعت  در ولـي دهـد   مي پوشش خوبي به را باالتر آب فشار محدوده جديد،گيري  اندازه وسايل. گردد كاليبره
  . ندارند را كافي دقت پايين، خيلي هاي جريان

 وگيـري   اندازه وسايلچنين  هم و مخلوط به آب كننده هدايت يها لوله داخل در نشتي هيچ كه داد اجازه نبايد 
 . باشد داشته وجودها  دريچه و اتصاالت

 و پركـردن  زمان در مخزن و مخلوط داخل در آب جريانگيري  اندازه عدم ،ها دريچه تنظيم در داد اجازه نبايد 
 . گيرد صورت آب نمودن تخليه

 جهـت  اغلـب  هـا  سـنج  . رطوبتشود گرفته نظر در بايد نيزها  سنگدانه آزاد آب مقدار مخلوط، آب صحيح نترلك براي
 مقايسـه  وسـيله  بـه  بايد رطوبت مقدارگيرند.  مي قرار استفاده مورد ،آب مقدار محاسبه و ريز يها سنگدانه رطوبت تعيين
 شـدن  خشـك  از بعـد  و قبـل  سـنگدانه  نمونـه  تـوزين  وسيله به آمدهبه دست  مقدار باسنج  رطوبت از آمده دست هب مقدار

  . گرد تصحيح (آون) خانه گرم در سنگدانه

  ها افزودني -د
 حجـم،  يا و وزن حسب بر مايع يا و خميري افزودني مواد و شوندگيري  اندازه وزن حسب بر بايد پودري افزودني مواد

 دقـت  بـا  بايد حجميگيري  اندازه و باشد شده تعيين وزن درصد ± 3 بايد افزودني مواد توزين دقتشوند.  گيري مي اندازه
 مقـدار  حجـم  ±3 يـا  و نيـاز  مورد مقدار كل درصد ± 3 دقت با بايد حجميگيري  . اندازهباشد شده تعيين وزن درصد 3±

  . باشد است)تر  بيش كه كدام (هر سيمان كيسه يك براي الزم
 اطمينـان  اسـتفاده  از قبل محلول نمودن رقيق در دقت از است بهتر ،ودش مي استفاده شده  غليظ مايع افزودني از اگر
  . نمود حاصل
 سيمان با تماس از قبل ،ها آن آميختن درهم بدون و جداگانه طور به گردد، استفاده بتن در افزودني چند يا دو از اگر

 شـدن  جامـد  باعـث  كه است متقابلي واكنش امكان از پيشگيري كار، اين از هدف. گردند مخلوط اضافه و اختالط آب به
  باشد.  مي بتن بر مخالفتاثير  يا و ها آن از كدام هر مزيت يافتن تقليل وها  افزودني از بخشي
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 از قبـل  شـده  پـودر  يهـا  چنـين افزودنـي   . همشود اضافه مخلوط درون بهاختالط  آبهمراه با  بايد مايع يها افزودني
  . باشد مفيدتواند  مي پودري يها افزودني از استفاده خصوص در زير نكات به جهتوشوند.  مي حل اختالط آب در استفاده،
شوند) بايد توزين شوند و بايد توجه نمـود كـه    هاي پودرشده (كه بدون حل نمودن در آب استفاده مي افزودني -

  گيري بر اساس حجم باشد، اتفاق بيفتد.  ممكن است تغيير زيادي، اگر اندازه
ها مشكالتي در سـاخت و   استفاده شود؛ زيرا آن ،ي پودر شده تا موقعي كه كامال ضروري باشدها نبايد افزودني -

هـاي پودرشـده    تر قراردادها، از اضافه نمودن افزودني ايجاد خواهند كرد. در بيش ،شدن در داخل مخلوط رقيق
  جلوگيري شده است.  ،بر اساس حجم

گردد. كارشناس آزمايشگاه بايد  ها اضافه مي در روشي مشابه با ديگر افزودني در كارگاه معموال كننده فوق روانمواد افزودني 
اي بررسي كند كه مقدار آب مخلوط به طور دقيقي كنترل شود و نسبت آب به مواد سيماني طـرح نبايـد از حـد     با دقت ويژه

يابـد و مشخصـات فنـي پـروژه      افزايش مـي ، اسالمپ بتن كننده فوق روانمجاز تجاوز نمايد. بعد از اضافه نمودن مواد افزودني 
در محـل كارگـاه اضـافه     كننده فوق روانمتر را نيز مجاز بداند. وقتي مواد افزودني  ميلي 200تر از  ممكن است تا اسالمپ بيش

بـتن  شود قبل از اضافه نمودن افزودني، اسالمپ  شود، كارشناس آزمايشگاه بايد اسالمپ مخلوط را بررسي نمايد. توصيه مي مي
هاي معمولي بعـد از اضـافه نمـودن افزودنـي در      متر براي بتن ميلي 200متر باشد و حداكثر آن به  ميلي 100تا  50در حدود 

  گردد).  هاي خودتراكم استفاده مي هنگام تحويل برسد (به جزء در مواقعي كه از بتن

  توزين دستگاه - ه
چنين  كننده را داشته باشند. هم هاي وزن ل مصالح قيفها و سيلوها بايد ظرفيت كافي جهت تامين كام انبارك -

هاي جداگانه بـراي   بايد توسط يك قاب صلب روي يك پي ايمن قرار گيرند. انبارك مصالح سنگي، بايد قسمت
هاي درشت را دارا باشد. هر بخش از مخزن بايـد   هاي مورد نياز از سنگدانه هاي ريز و هر يك از اندازه سنگدانه

راحتي و آزادانه بدون جداشدگي بـه داخـل ظـرف تـوزين     ه احي شده و عمل نمايد كه سنگدانه ببه نحوي طر
هـا،   تخليه گردد. وسيله تنظيم مناسب بايد وجود داشته باشد تا ضمن نزديك شدن به وزن مورد نياز سنگدانه

شده باشـد كـه تخليـه     اي ساخته گونه تر باشد. ظرف توزين بايد به ها بيش امكان قطع دقيق و سريع جريان آن
  ها به صورت كامل انجام گيرد و موادي در داخل آن باقي نماند.  سنگدانه

هاي توزين بايد به طور كامل از ترازوها آويخته شوند و ظرفيت كافي براي دريافت مصالح الزم براي يـك   قيف -
ـ   تقل از قيف يا قيـف پيمانه را، بدون تكان خوردن و لرزش، دارا باشند. سيمان بايد در يك قيف و مس ه هـاي ب

  كار رفته براي توزين سنگدانه، وزن شود. 
تواننـد در قيـف تـوزين سـيمان وزن شـوند.       خودكار، ساير مواد سيماني نيز مي هاي خودكار و نيمه در بچينگ -

م هاي تخليه در هنگـا  خاطر دريچهه ها ب ها بايد به نحوي ساخته شوند كه از تجمع مصالح و هدر رفتن آن  قيف
كـن و يـا    هـاي مخلـوط   ها بايد بتوانند مصالح را به طـور مناسـب درون كـاميون    كردن جلوگيري شود. آن وزن
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هـا، بـه صـورت     هاي ثابت بدون نياز به ضربه و تكـان دادن، تخليـه كننـد. اگـر هـر كـدام از قيـف        كن مخلوط
فركـانس و قـدرت كـافي جهـت     ي ابخشي مصالح را تخليه نكند، بايد بـا يـك ويبراتـور (لرزاننـده) دار     رضايت

صورت بايد بـه   كننده بايد مهاربندي شده و در غير اين هاي وزن اطمينان از تخليه كامل تجهيز شود. همه قيف
  نحوي در مقابل باد محافظت شوند. 

ها در هنگام پركـردن   وسايل نشانگر بايد كامال جلوي ديد بوده و به اندازه كافي نزديك باشد تا قرائت دقيق آن -
  ها بايد به آساني قابل دسترس باشد.  پذير باشد. كليه كنترل ظرف توزين امكان

  درصد از كل ظرفيت آن باشد.  ±4/0دقت باسكول مورد استفاده تحت بار آزمايشي استاتيكي، بايد  -
قـت آن  اي غيرفلزي باشـد و د  اي يا عقربه باسكول مورد استفاده براي مواد متشكله هر پيمانه از بتن، بايد ميله -

هاي ديگر وزن نمودن (الكتريكي، هيدروليكي، سـلول   استاندارد ايران رسيده باشد. روش سازمان مليبه تاييد 
  باشد.  بارسنج ...) كه رواداري فوق را دارا باشد، نيز قابل قبول مي

ام اجـزاء  در دسـترس باشـد و تمـ    ،هاي آزمايشي استاندارد بايد به مقدار كافي براي كنترل دقت باسـكول  وزنه -
اي بايـد بـه نحـوي     كننده بدون حفاظ باسكول كامال تميز نگهداري شوند. حساسيت نشانگر باسكول ميله عمل

  درصد ظرفيت اسمي باسكول ظرف توزين حركت نمايد.  ±1/0اي معادل  باشد كه با قرار گرفتن وزنه
داخل پيمانه منتقـل نمايـد.   ه ت مناسب، بگيري آب اضافه بايد بتواند مقدار آب مورد نياز را با دق وسيله اندازه -

هـا نگـذارد. مخـازن     اين وسيله بايد به نحوي طراحي شده باشـد كـه تغييـرات فشـار آب، تـاثيري بـر تـوزين       
كـه   ها باشـد، مگـر ايـن    اي براي فراهم نمودن امكان تنظيم آن گيري بايد مجهز به شير بيروني و دريچه اندازه

 در مخزن به طور دقيق و آسان فراهم شده باشد.  روش ديگري براي تعيين مقدار آب

  اختالط -9-1-1-2
 قبل. شوند پخش كن مخلوط در همگن صورت به آن دهنده تشكيل مواد تمامي كه شود مخلوط طوري بايد بتن  -الف

 در شـيميايي  يهـا  افزودنـي  يكنواخت توزيع براي. كرد تخليه كامل طور به را كن مخلوط بايد مجدد، پركردن از
 سـازنده  كارخانـه  دستورالعمل و شده گرفته كار به الزم هاي دقت مناسب تجهيزات از استفاده ضمن دباي مخلوط
 آب نسـبت  و ييآكـار  به توجه باساز  بتن دستگاه به ورود از قبل ماسه ويژه به سنگي مصالح رطوبت. شود رعايت

  . رددگ منظور اختالط آب ميزان محاسبه در آن نتايج و شده كنترل بايد سيمان به
 كـردن  پيمانه طريق از شده تهيه بتن مشخصات« يا» آماده بتن مشخصات« استانداردهاي مطابق بايد آماده بتن  -ب

  . گردد تحويل و مخلوط» پيوسته اختالط و حجمي
  شوند: تهيه زير، ضوابط مطابق بايد كارگاه در شده مخلوط بتن  -ج

 ظارت انجام گيرد. كن مورد تاييد دستگاه ن اختالط بتن بايد با مخلوط  
 كن بايد با سرعت توصيه شده از طرف كارخانه سازنده چرخانده شود.  مخلوط  



  271  يزهكش و آبياري يها وكانال فاضالب تاسيسات بتن اجرايي فني مشخصات - نهم فصل

 

 كن و نوع بتن باشد.  كن بايد متناسب با نوع مخلوط ترتيب ورود مواد متشكله بتن به مخلوط  
  ن ادامـه  كـ  دهنده به داخل مخلـوط  دقيقه، پس از ريختن تمامي مواد تشكيل 5/1عمل اختالط بايد حداقل تا

تـر هـم    ثابـت شـود زمـاني كوتـاه    » مادهمشخصات بتن آ«انجام شده بر اساس  هاي كه با آزمايش يابد، مگر آن
  تواند قابل قبول باشد.  مي

 صورت گيرد.  6044كن بايد بر اساس ضوابط مندرج در استاندارد ملي شماره  هاي مخلوط اختالط با كاميون  
 مشخصات «يا » مشخصات بتن آماده«ط مصالح بتن بايد با ضوابط استاندارد كردن و اختال نقل و انتقال، پيمانه

  مطابقت داشته باشد. » كردن حجمي و اختالط پيوسته بتن تهيه شده از طريق پيمانه
هاي تهيه شده به طور تفصيلي و مشتمل بر مشخصات بتن از جملـه   سابقه كار روزانه بايد براي تمامي مخلوط -

  شود:موارد زير، نگهداري 
 هاي به كار رفته براي اختالط مصالح نسبت  
 هاي بتن تازه نتايج آزمايش  
 ريزي دماي بتن و دماي محيط در هنگام بتن  
 هاي ريخته شده در سازه محل نهايي و حجم تقريبي بتن  
 ريزي زمان و تاريخ اختالط و بتن  

م اهميت، با دسـتور دسـتگاه نظـارت و    وجه مجاز نيست به جز موارد استثنايي و ك اختالط بتن با دست به هيچ    -د
  . C16تر از رده  هاي پايين براي بتن

  است: الزامي دست با بتن ساخت براي مجري توسط زير نكات رعايت
 است ليتر 300 دست با ساخت بار هر براي بتن حجم حداكثر .  
 اخت ريختـه، سـپس روي   براي تهيه بتن ابتدا روي يك سطح صاف، تميز و غير قابل نفوذ، شن را به صورت يكنو

  متر تجاوز نمايد. ميلي 300شود، در هر حالت ضخامت مجموع دو قشر نبايد از  آن ماسه يكنواخت پخش مي
 شود.  سيمان خشك به صورت يكنواخت روي مصالح سنگي پخش و سپس با وسايل مناسب به طور كامل مخلوط مي  
 به همگن بتن تا گردد مخلوط يكنواخت طور به و اضافه مخلوط به تدريج به آب مصالح، كامل اختالط از پس 

  . آيد دست
 وگيـري   انـدازه  دقـت  بـه  قـبال  خشـك  سـنگي  مصـالح  وزن بايـد  شود، استفاده حجمي هاي پيمانه از چنانچه 

  . باشد شده ساخته اساس اين بر حجمي هاي پيمانه
 شود مصرف ساخت از پس دقيقه 30 حداكثر بايد دست با شده ساخته بتن .  

 در مگـر  ،باشـد  مـي ن مجـاز ريزي  بتن محل در يا انتقال و نقل ضمن اختالط، اتمام از پس آب با بتن آميختن ازب  -ح
  طرح در مجاز سيمان به آب نسبت حداكثر رعايت و نظارت دستگاه از مجوز كسب با و استثنايي موارد

  بتن اختالط خصوص در كلي نكات  -و
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 كـه  آن از (قبـل  شـود  ريختـه  كـن  مخلـوط  در زمـان  هم مصالح متما كه است بهتر عمودي، هاي كن مخلوط در 
 اجتنـاب  كـن  مخلـوط  چـرخش  هنگام در هم سر پشت مصالح ريختن از و كند) چرخش به شروع كن مخلوط
  . باشد يكنواخت بتن مخلوط كه شود مي موجب زمان هم طور به مصالح ريختن. گردد

 يابد ادامه بتن، مخلوط يكنواخت نيروا و ظاهر رنگ، به رسيدن تا بايد كردن مخلوط عمل .  
 بـتن  مخلـوط  تـا  شـود  مـي  سبب حد، از بيش مصالح مقدار. كرد بارگيري ظرفيت از بيش را كن مخلوط نبايد 

 . دارد وجود نيز كن مخلوط به رساندن آسيب امكان و گردد نامناسب

 جـاي  بـه  بنـابراين . نگردد پخش يكنواخت طور به شده، مخلوط بتن در كه درشت يها سنگدانه دارد احتمال 
 جـا  يـك  بتن مخلوط تمام است بهتر شود، تخليه كن مخلوط از كوچك يها بخش صورت به بتن مخلوط كه آن
  . گردد تخليه ظرف يك داخل در

 سـرعت  بـار  يـك  اي هفتـه  اسـت  بهتـر . شـود  تنظـيم  سازنده كارخانه توصيه اساس بر بايد كن مخلوط سرعت 
 ممكـن  صـورت  ايـن  غير در. باشد داشته تطبيق توليدكنندگان فني يها توصيه با تا شود كنترل ها كن مخلوط
 . نشود مخلوط خوب بتن است

 اسـت  بهتر بنابراين. بماند باقي كن مخلوط در سيمان مالت مقداري بتن، مخلوط پيمانه اولين در است ممكن 
 . گيرد قرار استفاده مورد عديب هاي پيمانه از تر بيش پيمانه، اولين در ماسه و آب سيمان، درصد 5 حدود

 شوند جايگزين يا تعمير ها تيغه بايد ،كن مخلوط هاي تيغه شدن خراب و شدن فرسوده صورت در . 

 مقـداري  ،كـار  ايـن  بـراي . شـود  تميز و شسته كامال بايد كن مخلوط ديگ كردن، مخلوط عمليات اتمام از پس 
 باعـث  كار اين. بچرخد دقيقه 10 حدودكن  مخلوط يمده مي اجازه و ريختهكن  مخلوط داخل آب ودانه  درشت

  . شود تميزكن  مخلوط و شده جدا ها تيغه و ها ديواره به چسبيده مصالح كهشود  مي
 -باشد.  مي بتن ساخت در استفاده قابل شرايطي تحتكن  مخلوط ديگ شستشوي از ناشي آب  

  بتن انتقال - 9-1-2
 نهـايي  محـل  تـا  كـن  مخلـوط  از بتن انتقالگردد.  مي محسوب تنيب كارهاي اجراي روند در مهمي مرحله بتن، انتقال

 بايـد  انتقال سرعت ديگر، طرف از. شود جلوگيري مصالح رفتن بين از يا جداشدن از كه گيرد صورت چنان بايدريزي  بتن
 به نبايد زيرين اليه حتي شود؛ اجتناب قبلي اليه بتن گرفتن از و شود انجام متوالي صورت به ريزي بتن كه باشد حدي تا

 برنامـه  بـه  توجـه  بـا  كه باشند مشخصاتي و اندازه داراي بايد بتن نقل و حمل وسايل. باشد شده نزديك اوليه گيرش مرز
. نمـود  تضـمين  اجـرا  محـل  به را بتن ممتد و يكنواخت جريان قبول، قابل اطميناني ضريب با بتوان همواره كارها اجرايي
 نقل و حمل وسايل روزكاري) هر پايان يا كار از قسمت هر پايان (در ريزي بتن مرحله ره انتهاي در است موظف پيمانكار

 و كارگـاه  شرايط تابع بتن انتقال وسيله يا روش انتخاب. نمايد آماده بعدي مرحله براي را ها آن و نموده پاكيزه و تميز را،
 . دباش مي انتقال فاصله و تخليه و كارگيري به ارتفاع كار، حجم زمين،
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  بتن انتقال وسايل -9-1-2-1
 حالت و نشوند جدا دهنده تشكيل مواد كه كنندتامين  طوري را كار پاي به بتن رساندن امكان بايد بتن انتقال وسايل
  است: شده اشاره وسايل اين از برخي به ادامه در. نرود دست از متوالي هاي ريزي بتن بين بتن خميري

  زنبه و استانبولي -الف
 تـوان  مي ندارد وجود فرغون از استفاده امكان كه ييها مكان يا و كم خيلي هاي مسافت و ها حجم در ،بتن انتقال براي

 مسـافت  ،شود  مي استفاده بتن )ليتر 10( كيلوگرم 25 حدود انتقال براي استانبولي از. كرد استفاده زنبه يا و استانبولي از
 زنبـه  با بتن حمل براي شده  توصيه ظرفيت حداكثر. شود  مي توصيه متر 25 حمل، قابل مسافت حداكثر و متر 10 بهينه

  .است متر 30 تا 25 نيز حمل طول و )ليتر 25( كيلوگرم 60

  دامپر و دستي هاي چرخ -ب
  است: مجاز زير شرايط تحت فقط دامپر و دستي هاي چرخ انواع با بتن حمل
 نكند تجاوز نوبت هر در ليتر 300 از بتن ساخت حجم .  
 زا بتن رده C16 باشدتر  كم .  
 باشد متر 120 حداكثر دامپر در و متر 60 حداكثر دستي هاي چرخ در حمل فاصله .  
 باشد افقي و صاف كامال حمل مسير و باشد الستيكي هاي چرخ داراي مزبور وسايل .  

  دار شيب ناوه -ج
 كـه  شـود  اختيـار  اي گونه به و ثابت آن شيب و باشد بند آب كامال بوده، فلزي روكش داراي يا فلزي بايد دار شيب ناوه
بينـي   پـيش  قالـب  به بتن تخليه براي قائم قيف بايد ناوه انتهاي در. نشود حادث بتن اجزاي در جدايي عمل حمل هنگام
 نظـارت  دسـتگاه  توسـط  بـتن  اصـلي  هاي مشخصه ساير و اسالمپ كنترل كار، محل هوايي و آب شرايط به توجه با. شود

  گيرد.  مي صورت

  بتن مپپ -د
 محـل،  شـرايط  بـه  توجـه  بـا . است لوله از استفاده با فشار تحت صورت به آن انتقال و نقل بتن، كردن پمپ از منظور

 انتخـاب  تخليه محل نزديكي در پمپ محل بايد تا حد امكان. برسد نظارت دستگاه تصويب به قبال بايد كردن پمپ نحوه
 اطمينان ادوات و لوازم تمامي ييآكار و صحت از بايد پمپاژ، ناگهاني قطع زا پرهيز منظور به ريزي  بتن شروع از قبل. شود

  . شود حاصل
 از نبايـد  بـتن  انتقـال  لولـه  داخلي قطر ينتر كوچك بهها  سنگدانه اندازه نسبت حداكثر پمپ،به وسيله  بتن انتقال در
  كند: تجاوززير مقادير
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 33/0 تيزگوشه يها سنگدانه براي  
 4/0 گردگوشه كامال ياه سنگدانه براي  

  جام يا باكت -ح
 بازشـو  دهانـه  اندازه. باشد كافي بازشوي تعداد داراي بايد باكت و باشد شده تعبيه آن كف در بايد باكت تخليه دريچه

 تخليـه  محل در باكت جدار شيب. باشدتر  كم سنگي مصالح دانه ينتر بزرگ قطر برابر پنج و باكت طول سوم يك از نبايد
 داخـل  بـتن  چنانچـه . باشـد  آن مركـز  در و قـائم  طور به بايد باكت داخل به بتن تخليه. باشدتر  كم درجه 60 از نبايد آن

 محفظـه  توسـط  و تخليـه  نقطـه  انتهـاي  در بايد ،شود مي تخليه قاب داخل به دار شيب ناوه طريق از يا و مستقيما باكت،
  . شود ريخته هايين محل به ،باشد متر مي ميلي 600 حداقل آن ارتفاع كه هدايت

  كن مخلوط كاميون -و
 . گيرد صورت ايران ملي استاندارد اساس بر بايد كن مخلوط يها يونكام با بتن انتقال

  بتن انتقال خصوص در نكات برخي -9-1-2-2
طور كه  گذارد. هماني كارآيي يا يكنواختي بتن تاثير انتقال بتن ممكن است مشكالت زيادي بروز كند كه بر رو هنگامدر 

كه سفت و غيرقابل  كند. قبل از آن شدن و سپس سخت شدن مي كه بتن مخلوط گرديد، شروع به سفت دانيم به محض آن مي
  ريزي انجام پذيرد. شرايط زير، اثر مستقيم روي كيفيت نهايي بتن دارند كه عبارتند از: شدن گردد، بايد بتن متراكم

 ماننـد  روبـاز،  هـاي  كننـده  حمـل  بنـابراين  ؛كنند مي خشك حمل، هنگام در را بتن شديد بادهاي يا گرم هواي 
 آب دادن دسـت  از بـدون  بـتن  تا شوند پوشيده برزنت، نظير پوششي با بايد دستي چرخ و دلو دمپر، كاميون،

 نيـز  حالـت  اين در وگردد  مي بتن مخلوط شدن خيس سبب شديد باران. بماند باقي حمل، مدت طول در خود
  . است ضروري بتن، پوشش

 بـتن  ييآكـار  و مقاومـت  كاهش باعث و شده خارج حمل، هنگام در مالت باشد، داشته نشتي كننده حمل اگر 
  گردد.  مي

 چنـين . گيرد انجام سختي به ريزي بتن است ممكن شود، سخت سرعت به يا و نيابد انتقال سرعت به بتن اگر 
  شود.  مي مشاهده گرم هواي درتر  بيش موردي

 گردد.  مي آن كيفيت نامطلوبي سبب باد وزش يا وسايل از ناشي غبار و گرد يا روغن توسط بتن آلودگي  
 اين ،شود مي بتن يها دانه جداشدگي باعث پمپاژ) هنگام (در لوله خطوط و شيبدار سطوح از نادرست استفاده 

  افتد.  مي اتفاق نيز ناهموار هاي جاده يا طوالني مسيرهاي در عارضه
 را عمل اين. گردد تميز بايد بالفاصله بنابراين ،شود مي خشك سرعت به كننده ملح درمانده  باقي مالت پوسته 

 . داد انجام روز هر پايان در ياشود  مي متوقف بتن توليد كه فواصلي درتوان  مي
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  ريزي بتن از قبل سازي آماده وها  كنترل -9-1-3
 شـده،  داده شـرح  زيـر  در كـه  مـواردي  .گـردد  كنترل ريزي بتن محل بايد شود، انجام ريزي بتن عمليات كه آن از قبل
 ديگـر،  عبـارت  بـه . گيرد قرار ناظر مهندس توجه مورد بايد ريزي بتن عمليات از قبل كه است سازي آماده و كنترل ضوابط
 رفـع  بـه  نسبت تا نمايد جلوگيري بتن ريختن از بايد كند، مشاهده زير موارد از يك هر در اشكالي ناظر مهندس چنانچه
  :گردد اقدام مربوط مشكل
. باشـد  متراكم و تميز وده،ب دزائ مواد هرگونه از عاري بايد زمين سطح ،شود مي انجام زمين روي بر ريزي  بتن اگر  -الف

 در زمـين  رطوبـت  تـا  شـود  پاشي آب زمين روي بر قبل ها ساعت از زمين، و محيط رطوبت شرايط به بسته بايد
  . باشد اضافي آب از عاري ولي بوده، خشك سطح با اشباع حالت

  . باشد مجاز هاي رواداري حد در ها قالب داخلي اندازه و باشد اجرايي هاي نقشه با مطابق بايد ها قالب ابعاد  -ب
 گونـه  هـيچ  هـا  قالـب  بـه  نيرو و ضربه اعمال با بنابراين. باشند شده نصب محكم كامال خود محل در بايد ها قالب  -ج

  . شود حاصل اطمينان ها قالب مهاربودن از ديگر، عبارت به. ددگر مشاهده ها قالب در نبايد لغزشي
 يـخ،  بـرف،  آب، خرده چوب، مانند د،زاي مواد وجود. باشد دزائ مواد هرگونه از عاري و تميز كامال بايد ها قالب داخل  - د

 وجـود  صورت در ريزي بتن از بنابراين قبل. گردد مي بتن نامطلوب كيفيت سبب درختان برگ و شاخه و الي و گل
. گردد تميز ها قالب درون فشرده، هواي از با استفاده يا و دستي روش به بايد قالب، در آور زيان مواد و ذرات نوع هر

  .  گردد انجام راحتي به ها آن كردن تميز عمل تا باشند) تخليه( دريچه نظافت ها داراي قالب بهتر است
 بايـد  نگردد، جذب چوبي قالب توسط بتن آب چنين هم و گردد ريجلوگي قالب به بتن چسبندگي از كه آن براي  - ه

 از كـه  باشد زياد آنقدر نه بايد روغن مقدار. باشد مناسب نوع از بايد مصرفي روغن. شود كاري روغن قالب سطوح
  . نشود آغشته يكنواخت طور به قالب سطوح تمام كه باشد كم آنقدر نه و كند چكه قالب سطح

 گردد مشاهده كم زنگ ميلگرد سطح بر اگر. شود بررسي بايد خوردگي نظر از ميلگرد وضعيت ،يريز بتن از قبل  -ح
 مـانع  بدون ميلگرد آن از استفاده باشد، نديده صدمه آن آج و )باشد شده ميلگرد سطح شدن زبر به منجر زنگ(

 مقاومت افزايش باعث زنگ مقدار اين حتي. نباشد) كلريدي محيط از ناشي زنگ كه نمود توجه بايد (البته است
 اقـدام  زنگ زدودن به نسبت مناسب ابزار با بايد است، زياد ميلگردها روي زنگ مقدار اگر اما. شود مي پيوستگي

 سـبب  فقـط  زيرا نيست، مناسب برس يا و سنباده يا فرچه اما است، پاشي ماسه زنگ، زدودن مناسب روش. شود
 كـاهش  سـبب  بلكـه  ،كنـد  مـي  تشـديد  را خـوردگي  فرآيند تنها نه زنگ زياد مقدار. گردد مي زنگ شدن صيقلي
 سبب يا و ميلگرد آج ديدگي آسيب سبب خوردگي در صورتي كه. گردد مي بتن و ميلگرد بين پيوستگي مقاومت
  . گردد اجتناب ميلگرد آن بردن كار به از بايد باشد، شده ميلگرد در حفره ايجاد
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 فاصـله  چنانچـه . شـود  مشاهده قبلي ريزي  بتن زا حاصل مالت زا قشري ميلگرد، سطح روي است ممكن  -و
 نيست، ميلگردها سطح از مالت كردن پاك به نياز باشد، ساعت چند فقط بعدي و قبلي ريزي بتن زماني

  .  شود پاك مالت قشر آن بايد صورت اين غير در
 ريـزي،  بـتن  تا هنگـام  باشند شده تثبيت خود موقعيت در) لقمه( پالستيكي هاي دهنده فاصله توسط بايد ميلگردها  - ز

 از تـوان  مـي  نـدارد  پالسـتيكي وجـود   هـاي  دهنده فاصله به دسترسي امكان كه صورتي در. نكنند حركت ميلگردها
 بـا  مطـابق  بايـد  ميلگردها و فواصل موقعيت. گردد استفاده، نظر مورد ضخامت با بتن يا مالت ساخته پيش قطعات
 كنتـرل  بايـد  ميلگردها روي بر بتني ضخامت پوشش، چنين هم. باشد مجاز هاي اداريرو حد در و اجرايي هاي نقشه
  .  شود مي سازه دوام كاهش سبب پوشش، بودن ضخامت كم يا و نظر مورد ضخامت نكردن رعايت زيرا، گردد

  :باشد زير ضوابط داراي بايد بتن يا و مالت از شده ساخته هاي لقمه  -ح
 باشد اصلي بتن از تر كم يا و مساوي آن سيمان به آب نسبت .  
 باشد )ميلگرد روي بتني پوشش( لقمه ضخامت سوم يك مساوي يا تر كوچك سنگدانه اندازه حداكثر .  
 زيـرا  شـود، آوري  عمـل  و متراكم ريخته، ،مخلوط خوبي  هب معمول يها بتن همچون بايد موردنظر مالت يا تنب 

  . باشد داشته )دوام نظر از ويژهه ب( اصلي بتن مشابه عملكردي بايد
 بتني پوشش حداقل ضوابط بايد شود مي استفاده ميلگردگذاري فوالدي هاي مفتول از ها لقمه در در صورتي كه 

  . گردد رعايت ميلگردها روي
 به بايد سرد درز بروز از اجتناب براي باشد، طوالني قبلي اليه و جديد ريزي بتن بين زماني فاصله در صورتي كه  -ط

 بـتن  جديـد  اليـه  و بتن قبلي اليه بين مطلوب پيوستگي كه است اين معني به سرد درز. شود توجه دمور چند
  . باشد نداشته وجود

 كندگير يها سيمان از يا و شود كاسته ريزي بتن هاي اليه ضخامت از بايد سرد درز بروز از جلوگيري منظور به 
 تـا  داد افـزايش  را گيـرش  زمـان  ،بـتن  كـردن  خنك با توان مي چنين هم. شود استفاده ديرگيركننده مواد يا و

  . شود كم سرد درز ايجاد احتمال
 اسـت  )سـاخت ( اجرايـي  درزهاي فاصله كاهش ديوارها، يا ها شالوده در ويژهه ب سرد درز ايجاد يها راه از يكي .

  . است مربوط ضوابط رعايت مستلزم كه گيرد انجام نظارت دستگاه و طراح تاييد با بايد كاهش اين
 بـا  ريـزي  بـتن  اليـه  آخـرين  اگـر . گردد زبر مناسبي ابزار با بتن قبلي اليه سطح بايد ،سرد درز بروز صورت در 

 زيـرا  ،بود خواهد آسان بسيار سطح زبركردن عمليات ،شود مي انجام مربوطه محل در ريزي بتن توقف از آگاهي
 بتن سطح زبركردن بايد باشد، شده سخت بتن اگر اما. كرد شيار ايجاد تازه، بتن سطح روي توان مي راحتيه ب

  . شود انجام تيشه مانند ابزاري توسط
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 ،رساندن براي. باشد خشك سطح با اشباع حالت در قبلي اليه رطوبت شرايط بايد قبل از بتن ريزي اليه جديد 
 سـاعت  چنـد  از قـديم،  بتن رطوبت شرايط ومحيط  رطوبت شرايط به بسته بايد حالت، اين به رطوبت شرايط

 قـديم  بـتن  سـطح  ،جديد اليه ريزي بتن زمان در اما. كرد اقدام قبلي بتن پاشي آب به نسبت ،ريزي بتن از قبل
 چنانچـه . باشـد  پـاك  و تميـز  كـامال  بايـد  قـديم  بـتن  سـطح  روي چنـين  هـم . باشـد  اضافي آب از عاري بايد

  . شود جدا قديم تنب از بايدشود  مي مشاهده قديم بتن سطح روي بر سست ييها سنگدانه
 كه جديد بتن پيمانه اولين جديد، و قديم بتن بين تر بيش پيوستگي ايجاد منظور به ،شود مي توصيه چنين هم 

 نبايـد  ولـي  باشـد  يتـر   بيش اسالمپ و سيمان عيار داراي تر، ريزدانه تا حدامكان ،گيرد مي قرار قديم بتن روي
  . شود ايجاد دوام و مقاومت نظر از بتن مشخصات در زيادي تغيير

 زده يـخ  نبايـد  شـود،  ريـزي  بتن آن روي است قرار كه قالبي يا و قديم بتن سطح يا و زمين سطح سرد، هواي در  -ي
  . گردد اقدام مناسب وسايل با زدگي يخ كردن برطرف به نسبت ابتدا بايد يخ، مشاهده صورت در. باشد

 مسـتقر  محـل  در ،بـه كـار   آماده و تميز صورت به )لرزاننده( ويبره و فرغون مانند ،ريزي بتن ابزار و وسايل تمام  -ك
 . باشد شده

  ريزي بتن - 9-1-4
  جـايي مجـدد    هـا در اثـر جابـه    بتن بايد تا حد امكان نزديك به محل نهايي خود ريخته شود تا از جدايي دانـه

  جلوگيري شود. 
 ميـري بـاقي بمانـد و بتوانـد بـه      ريزي بايد طوري باشد كه بتن هنگام ريختن و جا دادن به حالت خ روند بتن

  راحتي به فضاهاي بين ميلگردها راه يابد. 
 تر از ميزان مقرر باشد بايد از مصرف آن خودداري  در صورتي كه اسالمپ بتن در موقع تحويل براي مصرف كم

سـتگاه  فقط بـا اجـازه د    كن تخليه نشده، شود، با اين وجود افزودن اسالمپ بتن تا هنگامي كه هنوز از مخلوط
كه نسـبت   باشد مشروط بر اين كننده ميسر مي نظارت و با افزودن دوغاب سيمان با يا بدون مواد افزودني روان

  آب به سيمان از حداكثر مقدار مجاز طرح فراتر نرود. 
 اي  ريزي قطعـات سـازه   آور بيروني آلوده شده نبايد در بتن سخت درآمده يا به مواد زيان بتني كه به حالت نيمه

  به كار رود. 
 ريزي بايد از آغاز تا پايان به صورت عمليـاتي سـريع و پيوسـته در محـدوده مرزهـا يـا درزهـاي از پـيش         بتن  

  شده قطعات ادامه يابد. درزهاي اجرايي مورد نياز بايد با ضوابط مندرج در مقررات مطابقت داشته باشد.  تعيين
 تراز باشد. هاي افقي، بايد  شده به صورت اليه سطح بتن ريخته  
 ضروري است: زيرريزي پي، توجه به موارد  در خصوص بتن  
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 هـاي مـورد    پس از رسيدن به تراز زير پي و بستر مناسب مجري بايد با توجه به بارهاي وارده به پي از طريق روش
ا تراز كني ت تاييد دستگاه نظارت نسبت به اجراي پي اقدام نمايد. در صورت سست بودن محل پي بايد عمليات پي

زمين سخت (با مقاومت مورد نظر) ادامه يافته و حفاري اضافي با مصالح مورد تاييد دستگاه نظارت تا تراز زير پـي  
  آماده و رگالژ گردد.   C10متر بتن رده  ميلي 100پر شده و تحكيم يابد. بستر پي بايد با حداقل 

 تون، ميل مهار و قطعات مـدفون در بـتن   پس از نصب قالب بايد نسبت به بستن آرماتورها، صفحات زير س
اقدام شود. در صورتي كه به علت شرايط زمين پي، با تاييد دستگاه نظارت، بستن قالـب ضـرورت نداشـته    

هاي مشابه از جذب آب بتن توسط زمـين   هاي پالستيكي و ديگر روش باشد، پيمانكار بايد با تعبيه پوشش
 اطراف پي جلوگيري نمايد. 

  تراكم -9-1-5

  وليها تراكم -9-1-5-1
 بـتن  در چگـالي  حـداكثر  تـا  گردد كم يا و حذف تراكم عمل با ناخواسته هواي يها حباب بايد بتن، جاگذاري از پس
 بـه  دارد، يتـر  بـيش  شـده  حبس هواي كم، ييآكار با بتن. دارد بتن ييكارآ به بستگي محبوس هواي مقدار. شود حاصل
 مقاومـت  كاهش باعث هوا يها حباب وجود. شود مي احساس يتر بيش تراكم به نياز ،كم اسالمپ با بتن براي دليل همين
  شود.  مي بتن و ميلگرد بين پيوستگي مقاومت وكاهش بتن نفوذپذيري افزايش بتن،

 ريزي با استفاده از وسايل مناسب متراكم شود، به طوري كه ميلگردهـا و اقـالم    بتن بايد در طول عمليات بتن
هاي قالب را به خوبي پـر كنـد. در    هاي داخلي و به خصوص گوشه و قسمت مدفون را به طور كامل در بر گيرد

  باشد.  كننده نمي تراكم نيازي به استفاده از وسايل متراكم  هاي خود بتن
  لرزاننده در داخل بتن بايد به طور منظم و فواصل مشخص به نحوي فرو برده شود كه دو قسمت لرزانيده شده، با

  باشند. قسمتي از لرزاننده بايد در اليه زيرين كه هنوز حالت خميري دارد، فرو رود.  پوشاني داشته  يكديگر هم
 و پس از پايـان   گردد وارد بتن داخل به تا حد امكان به صورت قائم و سريع بايد ويبراتور هوا، موثر حذف براي

  عمليات تراكم، به آرامي بيرون كشيده شود تا حباب هوا داخل بتن باقي نماند. 
 از تر كم نبايد صورت اليه هر در ولي باشد، نازك و كم ضخامت داراي بايد بتن اليه هوا، حبس از اجتناب يبرا 

 600 تـا  500 ضـخامت اليـه   حـداكثر  معمـوال . باشـد  بـتن  سـنگدانه  اندازه حداكثر برابر سه يا متر ميلي 150
  . است متر ميلي

 بر بايد دقيق مدت زمان اما. است ثانيه 15 تا 5 بين يخرطوم لرزاننده با لرزش اعمال براي كافي زمان معموال 
  . شود تعيين لرزاننده صداي تغيير و سطح بر بتن شيره شدن ظاهر اساس
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 بايد لرزاننده نشده است، نزديك آن اوليه گيرش مرز به هنوز و دارد خميري حالت، بتن قبلي اليه كه هنگامي 
  كند.  نفوذ بليق اليه داخل به متر ميلي 100 تا 50 مقدار به

 قالـب  بـه سـطح   زدن صـدمه  باعث است ممكن زيرا باشد، داشته تماس ميلگرد و قالب سطح با نبايد لرزاننده 
 پيوسـتگي  موجب كاهش و گرديده باشند، مي گيرش حال در كه قبلي بتن در ميلگردها لرزش سبب يا و شود
 نمـاي  بـه  توانـد  است مي گيرش حال در نآ بتن كه هايي قسمت در قالب لرزش چنين هم. شود ميلگرد و بتن

  . رساند آسيب سطحي قسمت
 بـتن  مخلـوط   اجـزاي  جداشـدگي  سـبب  زيرا گردد، استفاده بتن دادن هل و جانبي حركت براي نبايد لرزاننده 

 همـوار  بـتن  كـرده تـا   داخـل  بتن توده وسط به را لرزاننده توان مي بتن ترازكردن سطح و صاف براي. شود مي
 شود، انجام جايي هويبراتور جاب با تا باشد ضروري كه صورتي در شود، اجتناب جانبي حركت هرگونه از و گردد

 با به ويبراتوري نياز باشد، تر كم) اسالمپ( ييآكار و باشند تر بزرگ ها سنگدانه چه هر كلي، قانون يك عنوان به
 در. شـود  مي كوچك استفاده و ميلگرد پر مقاطع براي متر سانتي 5/2قطر  معموال. شود مي احساس بزرگ قطر

 اطالعات ،)1-9( در جدول. يابد مي كاهش نسبتا تراكم قدرت و بوده كم ويبراتور نوسان دامنه مواردي، چنين
 الزم. اسـت  اين جدول تقريبـي  مقادير. است شده داده داخلي هاي لرزاننده انواع كاربرد و بازده به مربوط كلي
 در كـه  بتني حجم و ابعاد قالب و ها سنگدانه اندازه حداكثر بتن، ييآكار به توجه اب لرزاننده قدرت و قطر است
  . گردد انتخاب شود، مي ريخته نوبت هر

  داخلي هاي لرزاننده انواع كاربرد و بازده به مربوط اطالعات - 1- 9 جدول

قطر لرزاننده گروه
 متر) (سانتي

بسامد (دور در 
  دقيقه)

دامنه نوسان 
  متر) (سانتي

عاع عمق ش
 متر) (سانتي

ازاي هريزي بحجم بتن
هر لرزاننده 
  (مترمكعب)

  ردبكار

 و نازك اعضاي و در روان و خميري هايبتن براي  8/0 -  4  8 -  15 04/0 - 08/0  15000تا  9000  4-2  1
  هاي آزمايشگاهي نمونه و تنيده اعضاي پيش

هاي  براي ديوارهاي نازك، تيرها، شمع ريخمي بتن  3/2 -  8  13 -  25  05/0 - 1/0  12500تا  8500  6-3  2
  نازك هاي دال و ها ساخته، ستون پيش

  6/4 -  15  18 - 36 06/0 - 13/0  12000تا  8000  9-5  3
متر  سانتي 8از  تر كم( خميري نسبتا بتنبراي
مانند ديوارها، ستون،  اعضاي عمومي، ، در)اسالمپ

  هاي ضخيم تيرها و دال

  11 -  31  30 -  51 08/0 - 15/0  10500تا  7000  15-8  4
0 اسالمپ با اي اعضاي سازه و حجيم ريزيبتن براي
 هر در مترمكعب بتن 3 از تر كم كه متر سانتي 5 تا

  شود مي ريخته نوبت

  19 -  38  40 - 61  1/0 - 2/0  8500تا  5500  18-13  5
ضخيم ديوارهاي مانند سدها، حجيم، ريزيبتن براي

 3 از نوبت بيش ره در كه ها پل هاي و ستون
  شود ريخته مي مترمكعب
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  مجدد تراكم -9-1-5-2
 انجـام  شـود،  نزديـك  اوليـه  گيـرش  مرز به بتن كه اين از قبل و اوليه تراكم از پس ساعت 2 تا 1 مجدد تراكم معموال

 و شـدگي  جمـع  از ناشـي  منافـذ  و خـوردگي  تـرك  كاهش ميلگرد، و بتن پيوستگي ،تراكم بهبود براي عمل اين. گردد مي
  . است مفيد متر ميلي 75 از بيش اسالمپ با ييها بتن مورد در ويژه هب نداختگيا آب

 هنگـام  در و زيـاد  تـاخير  بـا  اگر اما. گيرد مي قرار استفاده مورد بهتر، كيفيت با بتن توليد براي مجدد تراكم بنابراين،
 دمـاي  بـه  مجدد تراكم  در تاخير لحا هر به. شود مي مقاومت كاهش و بتن به زدن صدمه سبب شود، انجام اوليه گيرش

 (ردهمتـر   ميلـي  50 از تر كم اسالمپ با ييها بتن براي مجدد لرزش. دارد بستگي بتن و سيمان نوع و مجاور محيط و بتن
1: S1( باشد داشته باري زيان آثار است ممكن و شود مين توصيه است شده متراكم خوبي به كه . 

  بتن سطح پرداخت -9-1-6
 در مهمـي  اثـر  پرداخـت  روش. شود مي انجام بتن تراكم و ريزي بتن اتمام از پس بالفاصله بتن، سطح پرداخت معموال

  :است زير شرح به سطح پرداخت مراحل. دارد بتن سطحي اليه سايشي مقاومت و نفوذپذيري فشاري، مقاومت
 ترازكردن يا شمشه   
 كوتاه و بلند دستي ماله تخته با كشي ماله تخته   
 كشي ماله  
 نهايي پرداخت   
 :است شده داده شرح بخش اين در پرداخت مختلف مراحل صحيح نحوه و هدف

  ترازكردن يا شمشه -9-1-6-1
 بايـد  عمـل  ايـن . اسـت  نظـر  مورد تراز يا ارتفاع در بتن سطح ترازكردن و اضافي بتن حذف براي روندي كاري شمشه
 شـابلون  يـا  شمشـه  ،شـود  مـي  اسـتفاده  يـري گ شمشـه  براي كه اي وسيله. پذيرد انجام تراكم و ريزي بتن از پس بالفاصله
 بـه صـورت   بايـد  بـتن  سـطح  روي بر شمشه كاري، شمشه هنگام در. است منيزيم آلياژ يا آلومينيوم ،چوب از شده ساخته

 سـطح  از بـاالتر ( اضـافي  بتن بنابراين،. گردد منتقل جلو طرف به كوتاهي مسافت حركت، درهر و شود داده حركت اي اره
 جلـو  در شـده  آوري جمـع  بتن توسط است تراز سطح از تر پايين كه ييها قسمت سپس و شده جمع مشهش جلو در )تراز

  گردد.  مي تراز بتن سطح و پرشده شمشه
 ديـدگي  آسـيب  سـبب  شمشـه  تا باشد بسياركوتاه شده طي مسافت مقدار بايد جلو طرف به شمشه حركت هنگام در
 هاي دال براي فقط( بتن تراكم با زمان هم ترازكردن عمل و است ويبره به مجهز شمشه موارد، بعضي در. نگردد بتن سطح
 شود.  مي انجام )كف
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  كوتاه و بلند دسته ماله تخته با كشي ماله تخته -9-1-6-2
 كـه  اسـت  متـر  5/1 تـا  1 طـول  بـه  و متر ميلي 200 تقريبي عرض به شكل مستطيلي اي قطعه بلند دسته ماله تخته

 دسـته  فقط و است بلند دسته ماله تخته مانند ،كوتاه دسته ماله تخته. باشد مي متصل آن به متر 5 تا 1 طول به اي دسته
 ولي ،بوده بزرگ بتن سطح اگر. شود مي گرفته كار به پرداخت عمليات در ها آن از يكي فقط معموال وباشد  مي تر كوتاه آن

 و محـدود  سـطوح  در كوتـاه  دسته ماله تختهبه  و است تر مناسب بلند دسته ماله تخته نباشد، دسترس در بتن سطح تمام
 ناچار به وسيع سطوح در فقط و كاهد مي كار دقت از بلند دسته ماله تخته كه داشت توجه بايد. دارد بهتري كاربرد كوچك

 اي دسـته  و دارد طـول  متـر  ميلـي  200 تـا  150 و عرض متر ميلي 100 تا 70 كوتاه دسته ماله تخته معموال. رود مي كار به
 معمـولي  بـتن  براي. است منيزيم يا و آلومينيوم آلياژ چوب، از ماله تخته جنس معموال. است شده نصب آن روي بر اهكوت
 باز صورت به بتن سطح نتيجه در و داده حركت سطح بر را )ماسه و سيمان خمير( مالت ،چوب زيرا است بهتر چوبي نوع
 نوع از مالهتخته از بايد باشد، چسبنده يا و است سبك نوع از بتن كه درمواردي. يابد مين شدت انداختگي آب و مانده باقي
 و دهـد  مي حركت را سطح در موجود ريز بسيار وماسه سيمان خمير فقط منيزيمي ماله تخته. گردد استفاده منيزيم آلياژ

 مخصـوص  وزن بـا  نبت براي كه هنگامي. گردد مين گسيخته بتن سطح چنين هم و شود مي كشي ماله صرف يتر كم انرژي
 سـطح  تـا  باشـد  چـوبي  مالـه  بـا  كشـي  مالـه  اولين كه است بهتر شود مي استفاده منيزيمي ماله تخته از معمولي )چگالي(

  . كند مي مسدود را بتن سطح منيزيمي ماله تخته زيرا ،گردد باز بتن بسته نيمه
 بـتن  سـطح  در انـداختگي   آب كـه  آن زا قبـل  و گيرد صورت كردن شمشه از پس بالفاصله بايد كشي ماله تخته عمل
 جداشـدن  سبب پذيرد مي انجام انداختگي آب هنگام در كه پرداخت عمل كلي طور به. برسد اتمام به بايد گردد، مشاهده

 تختـه . گيرد قرار توجه مورد بتن سطح پرداخت عمليات در اصل يك به عنوان بايد نكته اين و گردد مي بتن سطحي اليه
  :شود مي استفاده زير يلدال به كشي ماله

 كاري شمشه عمل از مانده باقي يها لبه حذف  
 منافذ پركردن 

   كشي ماله -9-1-6-3
  :گيرد مي انجام زير علل به كشي ماله شود، كشي ماله بايد بتن سطح درزها، تعبيه از پس
 بتن درون به درشت يها سنگدانه بردن فرو  
 هموار كامال سطح يك ايجاد و مانده باقي منافذ و ها ناهمواري حذف  
 بتن سطح تراكم  
. اسـت  منيزيمـي  و آلومينيـومي  چـوبي،  جـنس  از دسـتي  مالـه . است موجود مكانيكي و دستي نوع دوصورت  به ماله

 كاسـته  نيـاز  مـورد  انرژي مقدار از صورت، اين در ،كنند مي حركت بتن سطح در تر راحت منيزيمي و آلومينيومي هاي ماله
 اسـت،  ضـروري  فلـزي  ماله از استفاده )ساز حباب افزودني ماده از استفاده علت به( دار ابحب بتن كشي ماله براي. شود مي
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 بـدون ( افقـي  كـامال  به صورت بايد دستي ماله عرض. گردد مي سطح خرابي سبب و چسبيده بتن سطح بر چوبي ماله زيرا
 بـتن  سـطح  و شده پر منافذ تا داده ركتح قوسي و اي اره به صورت را آن و شود داده قرار بتن سطح روي بر )زاويه ايجاد
 ليز مقابل در مناسبي مقاومت و )شود مين صاف ولي( شده هموار بتن سطح تا شود مي سبب كشي ماله. گردد هموار كامال

. اسـت پذير  امكان نيز مكانيكي دستگاه با كشي ماله. گردد مي تلقي نهايي پرداخت عنوان به معموال و آيد به وجود خوردن
 هـا  پـره  دورانـي  حركـت  و اسـت  متصل ماله شكل به پره چند آن به كه است عمودي محور يك شامل كشي ماله هدستگا
 گردد.  مي بتن سطح هموارشدن سبب

  نهايي پرداخت -9-1-6-4
. نمـود  صاف كامالُ را بتن سطح نهايي، پرداخت مخصوص مكانيكي يا دستي ابزارهاي با توان مي كشي ماله عمل از بعد
 پرداخـت  بـراي  كـه  دستي ابزار. پذيرد مي انجام ماشين يا دستي ابزار با و كشي ماله از بعد بالفاصله ايينه پرداخت مرحله
 ابعـاد  بـا  فـوالدي  صـفحه  از اسـتفاده . استمتر  ميلي 400×100 ابعاد به پهن فوالدي صفحه يك ،شود مي استفاده نهايي

 دستگاه با نهايي پرداخت ،)ها دال مانند( موارد بعضي در. دندار اشكالي نهايي پرداخت سوم يا و دوم مرتبه براي تر كوچك
 بر فشار و تغيير امكان و ها پره تر كوچك ابعاد آن، تفاوت تنها است. دستي ماله مشابه دستگاه اين. شود مي انجام مكانيكي

 بايـد شـود.   مـي  افزوده ها پره زاويه به بعدي، مراحل در و مستقيم به صورت ها پره پرداخت، اول مرحله در. ستها آن روي
. يابـد  مـي  افـزايش  سطح سايشي مقاومت اما ،شود مي كاسته بتن سطح لغزشي مقاومت از ،نهايي پرداخت با داشت توجه

 گردد اقدام نهايي پرداخت به نسبت بار يك حداقل بايد است، ضروري زياد نسبتا حد در بتن سايشي مقاومت اگر بنابراين
 دارد، يتـر  بـيش  اهميـت  لغزشي مقاومت اگر اما. يابد مي افزايش سايشي مقاومت نهايي، رداختپ عمل تعداد افزايش با و

 . گردد حذف نهايي پرداخت مرحله بايد

  پرداخت عمليات در توقف -9-1-6-5
 بـتن  سطح از آب تا گردد متوقف پرداخت عمليات بايد گرديد، مشاهد بتن سطح بر انداختگي آب از حاصل آب هرگاه

 هـر  بـه  اما. شود مي مشاهده كوتاه و بلند دسته ماله تخته با كشي ماله از پس انداختن آب از حاصل آب معموال. شود تبخير
 معموال كه پرداخت عمليات ادامه. شود متوقف موقت صورت به عمليات بايد دهد رخ بتن در انداختن  آب كه هنگامي حال

 بايـد  بتن روي بر پا فشار كه است اساس اين بر آزمايش ينا. گردد انجام ساده آزمايش يك با بايد است كشي ماله مرحله
 دمـاي  و رطوبـت  شرايط اگر. است كشي ماله آماده بتن سطح كه دهد مي نشان حالت اين. بگذارد اثر متر ميلي 5 حداكثر
 سـاده  دتمهي يك با توان مي ندارد وجود كوتاه مدت در انداختن  آب از حاصل آب تبخير امكان كه است صورتي به محيط
 پارچه سطح روي بر سيمان گرد ريختن و بتن سطح بر گوني اليه يك گذاشتن با. نمود اقدام بتن سطح آب رفع به نسبت
 بتن سطح روي بر سيمان گرد نبايد وجه هيچ به كه داشت توجه بايد اما. گردد مي حذف و جذب سطح آب سريعا ،چتايي

 در كـه  داشـت  توجـه  بايـد  بنابراين. گردد مي بتن سطحي اليه تر بيش تضعيف باعث زيرا شود، ريخته مستقيم صورت به
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 تشـكيل  بـتن  سـطح  بـر  سـيمان  خمير از سست اليه يك شود، انجام پرداخت عمليات اگر انداختن،  آب مشاهده صورت
 . گردد مي سطحي دوام و بتن سايشي مقاومت شديد كاهش سبب كه شود مي

  آوري عمل -9-1-7
شـود.   مي حفظ بخش رضايت حدي در بتن دماي و جلوگيري بتن رطوبت افت از آن طي كه است ينديآفرآوري  عمل

 بـه  اثـري  شـدن  آب و زدن يخ برابر در مقاومت و نفوذپذيري ميزان قبيل از شده سخت بتن يها ويژگي بر بتن آوردن عمل
. گيـرد  قـرار  محافظـت  مورد بار انزي عوامل برابر در بتن تا شود آغاز بتن تراكم از پس بالفاصله بايد آوردن عمل. دارد سزا
  شود.  مي تشكيل پروراندن گاهي و محافظت و مراقبت از بتن آوردن عمل

 بمانـد  مرطوب كافي مدت به بتن در موجود سيمان شود باعث كهشود  مي گفته تدابيري مجموعه به مراقبت، 
  . باشد ميسر ها آن حجم رد چه وها  دانه سطحي هاي اليه در چه آن، آبگيري ميزان حداكثر كه طوري به

 ماننـد  بيرونـي  عوامـل  نـامطلوب  اثـر  از هـا  آن موجـب  بـه  كـه شـود   مي اطالق تدابيري مجموعه به محافظت 
 ضربه و لرزش يخبندان، يا سريع شدن سرد خشك، و گرم بادهاي اثر جاري، آب يا باران وسيله به شدن شسته
  . شود جلوگيري جوان بتن خوردن

 است حرارت كمك به آن شدن سخت و گرفتن به بخشيدن سرعت ،تنب پروراندن از منظور . 

  آوردن عمل يها روش -9-1-7-1
 در منـدرج  يهـا  روش از يكـي  ازتوان  مي مساعد دمايي در آن نگهداري لزوم صورت در نيز و بتن رطوبت حفظ براي
  نمود: استفاده زير بندهاي
 از اسـتفاده  ماننـد  شـود،  منجـر  اوليـه  سخت شـدن  دوره در بتن در اختالط آب حضور تداوم به كه روشي هر 

  . شده اشباع خيس يها پوشش يا پاشي آب
 كنـد  جلـوگيري  آن سـطح  انـدودكردن  يـا  پوشاندن طريق از اختالط آب كاهش از آن وسيله به كه روشي هر 

  . غشايي آورنده عمل تركيبات كاربرد يا آب ضد كاغذهاي نايلون، از استفاده مانند
 بخار از استفاده مانند  شود، تسريع رطوبت يا گرما دادن طريق از بتن مقاومت كسب آن كمك به كه روشي هر 

 . باشد نداشته نامطلوب اثر بتن پايايي وها  ويژگي بر كه آن بر مشروط گرم، هاي قالب يا

  آوردن عمل مدت -9-1-7-2
 نـوع  بـه  زمـان  مـدت  ايـن . باشـد تر  كم ،)2-9( جدول در مندرج مقادير از نبايد معمول طور به بتن آوردن عمل مدت
راد گـ   سانتي درجه 5 از نبايد بتن سطح از قسمت هيچ دماي آن، طي و دارد بستگي بتن دماي و محيطي شرايط سيمان،

 . شودتر  كم
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  بتن آوردن عمل زمان حداقل -2- 9 جدول

 از پس محيطي شرايط  سيمان نوع
  * قالب در بتن ريختن

  ** بتن سطح متوسط دماي

 درجه 10 تا 5
  گراد تيسان

 درجه 20 تا 11
  گراد سانتي

گراد  سانتي درجه 21
  تر بيش و

  روز 2  روز 3 روز4 متوسط  5و  3، 2، 1نوع 
  روز 3  روز 4 روز6 ضعيف

و همه  5و  3، 2، 1ها به جز نوع  همه سيمان
  اي هاي حاوي مواد پوزوالني يا روباره سيمان

  روز 3  روز 4 روز6 متوسط
  روز 5  روز 7 روز10 ضعيف

  اقدامي خاص ضرورت ندارد.  خوب  ها همه سيمان
 شوند:* شرايط محيطي مندرج در اين ستون به شرح زير تعريف مي
  درصد و محافظت شده در برابر تابش مستقيم خورشيد و باد) 80خوب: محيط مرطوب و محافظت شده (رطوبت نسبي بيش از 

  درصد و محافظت نشده در برابر تابش مستقيم خورشيد و باد) 50ر از ت ضعيف: محيط خشك و محافظت نشده (رطوبت نسبي كم
  متوسط: شرايطي بين دو حد خوب و ضعيف

  توان آن را معادل دماي هواي مجاور سطح بتن فرض كرد.  گيري يا محاسبه نشود، مي ** در صورتي كه دماي سطح بتن اندازه

  ويژه شرايط درريزي  بتن -9-1-8

  گرم هواي درريزي  بتن -9-1-8-1
 زياد دماي به گرم هوايگردد.  مي شده سخت و تازه بتن كيفيت آمدن  پايين باعثريزي  بتن هنگام گرم هواي 

 سـرعت  افـزايش  آب، سـريع  تبخيـر  باعث عوامل اينشود.  مي اطالق كم رطوبت و باد بدون يا باد با همراه هوا
 نهايي مقاومت كاهش موجب ندتوا مي كهد وش مي آن گيرش تسريع و تازه بتن ييرآكا كاهش سيمان، آبگيري

شـدگي   جمـع  تشـديد  و آن كردن متراكم وريزي  بتن در مشكالتي ايجاد باعثچنين  هم گرم هواي. گردد بتن
  گردد.  مي تازه بتن در ترك موجب وشود  مي خميري

 يـز ر يها سنگدانه براي شديد العاده فوق و شديد مناطق براي بتن، در مصرفي يها سنگدانه آب جذب حداكثر 
  شود.  مي محدود درصد 3 به

 گـراد   سـانتي  درجـه  15 و معمولي بتن برايگراد  سانتي درجه 32 از بيش نبايدريزي  بتن هنگام در بتن دماي
تاييـد   و الزم تـدابير  اتخـاذ  مناسب، شرايط كردن فراهم با بايد گرم هواي درريزي  . بتنباشد حجيم بتن براي

  . گيرد صورت نظارت دستگاه
 كـه كنـد   مي ايجاد بتن در ييها تنش آبگيري، گرماي و هوا گرماي از ناشي بتن، مختلف نقاط در ماد اختالف 

  . گردد منظور محاسبه در بايد
 است: الزامي )ي( تا (الف) يها روش كاربرد، مورد حسب بر بتن دماي كاهش براي  

  ريزي نهاي شروع مراحل ساخت بتن و بت ريزي مناسب و دقيق براي زمان برنامه  -الف
  ريزي در هنگام خنك بودن هوا تنظيم زمان بتن  -ب
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زايي كم يا جايگزين كردن مقداري از سيمان با مواد پـوزوالني   هاي مناسب با حرارت به كار بردن سيمان  -ج
اي و استفاده از طرح اختالط مناسب به منظور جلوگيري از  يا استفاده از سيمان پرتلند پوزوالني يا روباره

  د سيمان. مصرف زيا
  گراد.  درجه سانتي 75عدم استفاده از سيمان با دماي بيش از   -د
آميزي شـده بـه    بندي شده و يا رنگ پايين نگهداشتن دماي سيمان با نگهداري سيمان در سيلوهاي عايق  - ه

  رنگ سفيد. 
  ها آنه پاشي يا دميدن هواي سرد ب در سايه يا آب ها آنها يا انباركردن  كاهش دماي سنگدانه  -و
  خنك كردن آب مصرفي و يا جايگزيني بخشي از آن با يخ خرد شده يا يخ پولكي  -ز
هايي كه در برابر تـابش   آميزي به رنگ سفيد براي قسمت هاي تامين آب و يا رنگ كردن منابع و لوله عايق  -ح

  گيرند.  مستقيم آفتاب قرار مي
  ها آنپاشي  ن در سايه و يا آبآالت تهيه و حمل مخلوط بت نگهداري ابزار و ماشين  -ط
بـه رنـگ    هـا  آنآميزي  يا رنگ ها آنها يا پاشيدن آب سرد يا دميدن هواي سرد به  كن كردن مخلوط عايق  -ي

  سفيد
ريـزي   بـتن  از قبل بالفاصله بايدگراد  سانتي درجه 50 از بيش دماي با هاي قالب و توكار اجزاي ميلگردها،  -ك

  . گرددآوري  جمع الكام اضافي آب و شوند پاشي آب
 از جلـوگيري  بـراي  انـد،  شده داده شرح ادامه در كه )ه( تا (الف) تدابير بايد ترك، ايجاد از جلوگيري منظور به 

  شود: اتخاذريزي  بتن از پس بتن دماي افزايش و رطوبت كاهش
  حفظ بتن از جريان باد و تابش آفتاب توسط بادشكن و سايبان  -الف
  پاشي بتن و هواي مجاور آن.  آب بتن با آبجلوگيري از تبخير   -ب
اي  بير احتيـاطي ويـژه  هايي كه ترك خوردن بتن به طور كلي غير قابل قبول باشد، الزم است تدا در سازه  -ج

  اتخاذ گردد.
 غشـايي  تركيبات ازتوان  مي نيز افقي سطوح درشود.  مي داده ترجيح بتنآوري  عمل براي پاشي آب روش  -د

  . نمود استفاده نظارت دستگاهتاييد  دمور آورنده عمل
 . نباشدتر  كم روز 7 از بتن آوردن عمل مدت ،)2-9( جدول در مندرج زماني شرايطتامين  بر عالوه  - ه

  عمان درياي و فارس خليج ساحلي مناطق درريزي  بتن - 9-1-8-2
 بـه  نسـبت  نيـز  كلر يون تغلظ ميزان است، فرما حكم گرم هواي درريزي  بتن شرايط كه اين بر عالوه مناطق، اين در
 در و كلريـدي،  حملـه  از ناشـي  خـوردگي  بـروز  از جلوگيري منظور به رو اين از است، باالتر كشور در موجود مناطق ساير

  است: الزامي زير نكات رعايت كافي، رطوبت وجود صورت
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 و شـده  حتـراز ا زيـاد  سيمان مصرف از كه گردند تعيين نحوي به اختالط يها نسبت و انتخاب مناسب مصالح 
  . يابند كاهش نفوذپذيري ميزان و سيمان به آب نسبت

 پرتلنـد  يهـا  سـيمان  و پـوزوالن  همـراه  به 1 نوع يا و 2 نوع پرتلند سيمان كم، گرمازايي با مناسب سيمان از 
 و نآ نـوع  بـه  بستگي پوزوالن مقدار. شود استفاده پوزوالني يها سيمان ساير يا و اي روباره يا پوزوالني آميخته
  . دارد سازه محيطي موقعيت

   كيلـوگرم   450و  325حداقل و حداكثر مقدار سيمان يا مواد سيماني در هر مترمكعب بتن، به ترتيب برابر بـا
  باشد.  مي

 بـا  بايـد  مصرفي آب خصوصيات ساير. باشد ميليون در قسمت 500 ازتر  كم بايد مصرفي آب كلريدهاي مقدار 
 در آب در حـل  قابـل  كلريد كل ميزان. باشد داشته مطابقت بتن در مصرفي بآ خصوص در شده ارائه الزامات

  . نمايد تجاوز مجاز حد از نبايد بتن دهنده تشكيل مواد تمامي از ناشي روزه، 28سخت شده  بتن
 باشد.  مين مجاز بتن آوردن عمل و تهيه ،ها سنگدانه شستشوي براي دريا آب ويژه به دار نمك آب از استفاده 

 باشد 4/0 سيماني، مواد به آب نسبت ثرحداك .  
 شوند تميز و شسته مناسب نحوي به بايد ريز يها سنگدانه ويژه به مصرفي يها سنگدانه .  
 يهـا  سنگدانه براي و درصد 5/2 به درشت يها سنگدانه براي  بتن، در مصرفي يها سنگدانه آب جذب حداكثر 

  شود.  مي محدود درصد 3 به ريز
 از منظـور  ايـن تامين  براي و باشد برخوردار كافي تراكم از بايد تازه بتن مخلوط بتن، ذيرينفوذپ كاهش براي 

  . شود استفاده آب قوي كاهنده يها افزودني
 نظر مورد مشخصات بايد مواد اين سيماني شبه افزودني مواد وها  پوزوالن شيميايي، مواد از استفاده صورت در 

  . باشند دارا را
 آور جلوگيري شود.   به مواد زيان ها آننبار كردن ميلگردها بايد به صورتي باشد تا از آلوده شدن نحوه نگهداري و ا  
 آلـودگي  دچـار  ديگـر  عللـي  بـه  يا و زمين با تماس راه از كهآور  زيان مواد و امالح خاك، به آلوده ميلگردهاي 

 استفاده قابل صورتي در تنها يلگردهام اين. شود زدوده آن رنگ و شده تميز كامال مصرف از قبل بايد اند، شده
  . باشد استاندارد يها ويژگي طبق و نكرده تغيير آن شيميايي و مكانيكي فيزيكي، خواص كه هستند

 تـا  شوند خم قالب داخل طرف به بايدروند  مي كار به محل، در آرماتورها نگهداري يا بستن براي كه هايي سيم 
  . نشود هكاست آرماتور روي بتن پوشش ميزان از

 باشد شديد العاده فوق محيطي شرايط جوابگوي بايد ميلگردها بتني پوشش. 
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  سرد هواي درريزي  بتن -9-1-8-3

  شود كه براي سه روز متوالي شرايط الف و ب برقرار باشد: هواي سرد به وضعيتي اطالق مي -
روزانـه ميـانگين حـداكثر و     گـراد باشـد (دمـاي متوسـط     درجه سانتي 5تر از  روز كم دماي متوسط هوا در شبانه  -الف

  روز است).  شب تا نيمه حداقل دما در فاصله زماني نيمه
  گراد زيادتر نباشد.  درجه سانتي 10تر از نصف روز از  دماي هوا براي بيش  -ب

  احتياطي تدابير -
تالط، حمـل،  ريزي در هواي سرد بايد دقت الزم در انتخاب مصالح مصرفي، طرح اختالط بتن، شرايط اخ در بتن  -الف

زدگـي نگـردد و    آوردن بتن صورت گيرد تا اطمينان حاصل شود كه بتن تازه ريخته شده دچار يخ ريختن و عمل
  بتن سخت شده نيز داراي كيفيت الزم باشد. 

آوردن بايد ثبت گردد تا اطمينان حاصل شود كه محدوده توصيه شده  ريزي و عمل دماي بتن در طول مدت بتن  -ب
  ظ شده باشد. در مقررات حف

روز در نقاط مختلف سازه ثبت گردد تا از وضعيت نگهداري بتن اطمينـان   دماي بتن بايد حداقل دو بار در شبانه  -ج
  كافي حاصل شود. 

  تري كنترل شود.  پذيرند، بنابراين دماي اين نقاط بايد با دقت بيش زدن آسيب  هاي بتن در مقابل يخ ها و لبه گوشه  - د

  مصرفي مصالح -
تـر كسـب    توان از سيمان زودگير(پرتلند نوع سه) به جاي سيمان معمـولي بـراي اطمينـان از سـرعت بـيش      مي  -الف

  استفاده نمود.  ،مقاومت بتن
  گردد.  ريزي در هواي سرد توصيه نمي هاي آميخته در بتن اي و سيمان روباره  استفاده از سيمان  -ب
اي مطلوب استفاده نمود. در اين حالت بايـد از تمـاس مسـتقيم آب    توان از آب گرم براي رساندن بتن به دم مي  -ج

گـراد و سـيمان جلـوگيري شـود و ايـن موضـوع در نحـوه ريخـتن مصـالح در           درجه سـانتي  40گرم از بيش از 
  كن مراعات گردد.  مخلوط

تـر   يـخ در آن بـيش  تر و ا حتمال وجود  ها نبايد آغشته به يخ و برف باشند. معموال ماسه از شن مرطوب سنگدانه  -د
  كند. مي بنابراين اغلب گرم كردن ماسه ضرورت پيدا .است
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  بتن اختالط طرح الزامات -
نسبت آب به سيمان بايد با توجه به روند كسب مقاومت بـتن در دمـاي محـيط انتخـاب گـردد. نسـبت آب بـه          -الف

ريزي تدابير الزم براي كسب مقاومت بتن  تر باشد، بنابراين الزم است قبل از شروع بتن بيش 5/0سيمان نبايد از 
  صورت گيرد. 

چنين كـاهش ميـزان آب انـداختن بـتن تـازه بايـد مقـدار آب         زدن در بتن و هم براي كاهش ميزان آب قابل يخ  -ب
كننـده و   تـوان از مـواد افزودنـي خميـري     الزم مـي  ييآكـار بنابراين بـراي تـامين    .حداقلِ ممكن باشد ،اختالط

  فاده نمود. كننده است روان
متـر انتخـاب    ميلـي  50تر از  اسالمپ بتن نبايد بيش ،شود كننده استفاده نمي در صورتي كه از مواد افزودني روان  -ج

  گردد. 
باشد (به طور كلي بـا افـزايش   ) 11-8شكل شماره (درصد حباب هواي مورد نياز در طرح اختالط بايد مطابق با   -د

  شود).  رصد حباب هواي مورد نياز كاسته ميحداكثر اندازه سنگدانه از ميزان د

  بتن دماي حداقل -
سـاعت   24حداقل دماي مجاز بتن هنگام اختالط، ريختن و نگهداري و نيز حداكثر مجاز افت تـدريجي دمـا در     -الف

  باشد.  مي )3-9(آوري بتن مطابق جدول  اوليه پس از خاتمه دوره عمل
باشـد زيـرا    )3-9(گراد زيادتر از مقادير مندرج در جدول  درجه سانتي 8 دماي بتن هنگام اختالط نبايد بيش از  -ب

  گردد.  تر، افت شديد اسالمپ و در نهايت كاهش كيفيت بتن مي موجب اتالف انرژي بيش
 غيـر  در باشـد،  )3-9( جـدول  در مندرج مقادير از زيادترراد گ  سانتي درجه 11 از بيش نبايد ريختن هنگام بتن دماي

 گردد.  مي بتن كيفيت كاهش موجبصورت  اين

  قطعات و اعضا اندازه حداقل و محيط دماي به توجه با كار مختلف مراحل درگراد  سانتي درجه حسب بر بتن دماي -3- 9 جدول

 محيط دماي  شرح  رديف
  )گراد سانتي(

  )متر ميلي( قطعات و اعضا ابعاد
  1800 از بيش  1800 تا 900  900 تا 300  300 ازتر  كم

1  
  حداقل دماي بتن هنگام اختالط

  7  10  13  16  -  1بيش از 
  10  13  16  18  -  1تا  – 18  2
  13  16  18  21 * -  18تر از  كم  3
  5  7  10  13  به هر ميزان  حداقل دماي بتن هنگام ريختن و نگهداري  4

24حداكثر مجاز افت تدريجي دماي بتن در  5
  11  17  22  28  ميزانبه هر   آوري بتن ساعت اوليه پس از خاتمه عمل

  .است ممنوع آن ازتر  كم وگراد  سانتي درجه – 20 دماي در بتن ريختن نگردد، فراهمريزي  بتن و اختالط براي ويژه تدابيري چنانچه *
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  بتن ريختن و حمل به مربوط نكات -
 در امكـان  حـد  تـا  بايـد  بـتن . ندهـد  دست از را خود دماي تازه، بتن كه باشد نحوي به بايد بتن ريختن و حمل  -الف

  . گردد حمل شده بندي عايق و سربسته وسايل
  . شود زدوده زدگي يخ نوع هر از زمين و قبليسخت شده  بتن سطح قالب، ميلگردها، بايدريزي  بتن از قبل  -ب

  تازه بتن آوردن عمل -
  كال ادامه يابد. مگاپاس 5ساعت و تا رسيدن بتن به مقاومت  24آوردن بتن تازه بايد حداقل  عمل  -الف
  استفاده نمود: زيرشده در  هاي ياد توان از روش زدن مي آوردن بتن تازه و محافظت آن از يخ براي عمل  -ب

 هاي عايق با استفاده از پوشش  
 با استفاده از گرم كردن بتن و محيط اطراف آن  
 ها به تاييد دستگاه نظارت ساير روش  

 از كـه  داشـت  توجـه  بايـد . گـردد  محافظـت ها  پوشش برداشتن از پس ويژه به باد، وزش مقابل در بايد تازه بتن  -ج
  . شود جلوگيري آن كردن گرم براي سوختي مواد احتراق اثر در بتن سطوح شدن كربناتي و آب زياد تبخير

  سخت شده بتن محافظت -
 از بايد. آيد عمل به لوگيريج باشد، نرسيده مگاپاسكال 14 به آن مقاومت كه اي شده اشباع بتن زدگي يخ از است الزم

 بـا تـوان   . مـي نمود استفاده كافي مقاومت به بتن رسيدن تشخيص براي كارگاهي يها نمونه تهيه با و استاندارد يها روش
  . زد تخمين منظور اين براي را بتن فشاري مقاومت نيز شده استاندارد مخرب غير يها روش

  برداري البق و شده تمام سطوح بندي، قالب بندي، داربست - 2- 9

  تعاريف - 9-2-1
  :شوند مي تعريف زير شرح به بخش اين در استفاده مورد هاي تركيب و ها ه واژ

  قالب -9-2-1-1
  خود بار تحمل براي كافي مقاومت كسب و شدن سخت از قبل بتن برگرفتن در براي است موقت اي سازه

  بندي قالب مجموعه -9-2-1-2
 بنـدها،  پشـت  قالب، بدنه قالب، رويه :شامل ،رود مي كار به نظر مورد شكل در بتن نگهداري براي كه است اي مجموعه

  . آن نظائر و نگهدارها فاصله افقي، هاي كمركش  قائم، هاي پايه ها، حائل ها، راست و چپ ها، كالف



 هاي آبياري و زهكشي برداري بتن تاسيسات فاضالب و كانال خت و بهرهاهنماي سار  290

 

  داربست -9-2-1-3
 پـا  بـر  اجـرا هنگـام   بارهـا  تحمـل  و كـار  سكوهاي نظر، مورد موقعيت در قالب نگهداري براي كه است موقت اي سازه

  باشد. مي آن نظائر و ها زيرسري بادبندها، افقي، صفحات قائم، هاي پايه بندي، شمع بر ملمشت .شود مي

  قالب عملكردهاي -9-2-2
  باشد: زير مشروح عملكردهاي داراي بايد قالب
 ها نگاه دارد، به سطح آن نماي دلخواه بدهـد و وزن   قالب بايد بتن را در شكل مورد نظر و در محدوده رواداري

  خت شدن و كسب مقاومت كافي تحمل كند. بتن را تا زمان س
    قالب بايد جهت تحمل نيروهاي ناشي از وزن و فشار بتن، دقيقا محاسبه شده و ايمني الزم را داشـته باشـد و

عـايقي    بتن و نشت شيره آن جلوگيري نمايد.از كم شدن رطوبت  .بتن را در برابر صدمات مكانيكي حفظ كند
گيرند در  ميلگردها و ساير اجزا و قطعاتي را كه داخل بتن قرار مي محيط باشد.در برابر سرما و گرماي مناسب 

در برابر نيروهاي ناشي از لرزاندن و مرتعش ساختن بتن مقاومت كند و بدون آسيب  .محل مورد نظر نگاه دارد
  رساندن به بتن از آن جدا شود. 

  مشخصات و ها نقشه -9-2-3
  هاي خاص و پيچيده يا هر مورد ضروري ديگر، با مراعات تمامي جوانب تهيه شوند.  هاي قالب و داربست بايد براي سازه نقشه

  ها رواداري -9-2-4
 غيـر  حـدي  در آن از قسـمت  هر يا سازه كل براي شدهبيني  پيش اهداف كه جايي تا و امكان حد تا بايد را ها رواداري

  . كرد اختيار بزرگ نشود، مخدوش قبول قابل
 حفظ مقتضي نحوي به كار پايان تا و ايجاد كار شروع در كه است خطوطي و نقاط احتمالي، خطاهاي سنجش مبناي

 در شـده  ذكـر  حدود از نبايد ها قالب موقعيت و ابعاد انحراف باشد، نشده تعيين طراح توسط ها رواداري چنانچهشوند.  مي
  . كند تجاوز زير يها بخش

  بتني يها لوله -9-2-4-1

  داخلي قطر -الف
 رواداري جـدول  ايـن  در. اسـت  گرديـده  ارائه مسلح بتني يها لوله مجاز رواداري و احيطر قطرهاي )4-9( جدول در
متر  ميلي 600 ازتر  بزرگ قطر با يها لوله براي و است طراحي قطر درصد ± 5/1 ،متر ميلي 600 تا 300 اقطار براي مجاز
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 ،شوند مي متصل يكديگر به كه ييها د. لولهباش مي  است،تر  بزرگ كه كدام هرمتر  ميلي ± 10 يا و درصد ± 1 تغييرات اين
  . باشند يكسان طراحي قطر داراي بايد

  لوله داخلي قطر و جاگذاري طول مجاز رواداري -4- 9 جدول

 دو در لوله جاگذاري طول مجاز رواداري  لوله داخلي قطر رواداري  )متر ميلي( لوله طراحي قطر
  هم روي روبه طرف

  متر ميلي 6  رصدد ± 5/1  600- 525- 375-450- 300
675-750 -825-900 -1050-1200-
1350 -1500-1650-1800-1950-2100  

  
2250 -2400-2550-2700-2850-3000-

3150 -3300-3450-3600  

تر  متر هر كدام كه بزرگ ميلي 10درصد و يا  ± 1
  است. 

متر به ازاي هر متر قطر داخلي و حداكثر ميلي 10
  متر ميلي 16

  متر ميلي 19

   جداره ضخامت -ب
تر  تر است بيش متر هر كدام كه بزرگ ميلي 5درصد يا  ± 5رواداري ضخامت جداره نبايد نسبت به ضخامت طراحي از 

تر از ضخامت طراحي باشد، دليلي بـر رد كـردن لولـه نيسـت. چنانچـه       باشد. اگر ضخامت مشخص شده در سفارش بيش
ها مورد قبول بوده،  از ضخامت مشخص شده در باال باشد، لوله تر هاي محدودي بيش رواداري ضخامت جداره لوله در محل

  اي و حداقل پوشش ميلگرد را برآورده نمايد.  لبه نيازهاي آزمون سه كه آنمشروط بر 

   هم روي روبه طرف دو در لوله جاگذاري طول مجاز رواداري -ج
متر  ميلي 600 داخلي قطر تا يها اندازه همه يبرامتر  ميلي 6 ازتر  بيش نبايد طرف دو در لوله جاگذاري طول رواداري

 2100 تا داخلي قطر برايمتر  ميلي 16 حداكثر و داخلي قطر متر هر ازاي بهمتر  ميلي 10 ازتر  بيش نبايدچنين  . همباشد
  . باشدمتر  ميلي 2250 داخلي قطر برايمتر  ميلي 19 ومتر  ميلي

 در كارگـذاري  براي كه اريب يها لوله از غير به كه است شده ارائه )4-9( جدول در لوله جاگذاري طول مجاز رواداري
  . است كاربرد قابل است، شده درخواست خريدار توسط انحناها

   لوله طول در مجاز رواداري -د
 نيـز  آن كوتـاهي  حداكثر و باشد لوله قطعه آن طول متر هر درمتر  ميلي 10 ازتر  كم بايد لوله قطعه هر طول كوتاهي

  .باشدتر  متر بيش ميلي 13 از نبايد
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   ميلگرد سطح يا جاگذاري مجاز رواداري - ه

   جاگذاري -
 ،متـر  ميلـي  ±13 يا و لوله جداره ضخامت درصد ± 10تواند  مي لوله بدنه ميلگردهاي جاگذاري مجاز رواداري حداكثر

 صـورتي  در راهـا   لوله اين باشد،تر  بيش دودح اين از ميلگردها جاگذاري در رواداري اگر. باشد است،تر  بزرگ كه كدام هر
 روي بـتن  حفاظتي پوشش. داد قرارتاييد  موردتوان  مي شوند، قبول واقعيگيري  نمونه با اي لبه سه مقاومت آزمون در كه

 شپوشـ  حداقل. باشدتر  كم لوله ديگر يها قسمت درمتر  ميلي 13 و لوله سرساده قسمت درمتر  ميلي 6 از نبايد ميلگردها
 بـراي  واشـر  شـيارهاي  بـراي  و السـتيكي  واشـر  بدون اتصال با ييها چنين لوله هم و شده جفت سطوح مورد در حفاظتي
 تـا توانـد   مـي  حلقـه  آخـرين  باشـد،  رفته كار به حلقوي يمحيط ميلگردهاي اگر. ندارد مصداق الستيكي واشر با اتصاالت
  . باشدمتر  ميلي 25 حداقل ها حلقه فاظتيح پوشش كه آن بر مشروط يابد، ادامه اتصال سطح انتهاي

   ميلگردگذاري مقطع سطح -
هاي بـه كـار    شود كه سطح محاسبه شده ميلگرد بر اساس سطح اسمي سيم و يا ميله ميلگردگذاري در صورتي تاييد مي

تواند با سـطح   ميتر از مقادير مشخص شده در الزامات طراحي باشد. سطح مقطع واقعي ميلگردها  برده شده، مساوي يا بيش
شـود،   مقطع اسمي در حد تغييرات مجاز استاندارد متفاوت باشد. هنگامي كه قفسه داخلي و قفسه خارجي به كار بـرده مـي  

چنـين سـطح    درصد سطح مقطع اسمي قفسه بيضوي كاهش يابد و هـم  85سطح مقطع اسمي قفسه داخلي ممكن است تا 
سطح مقطع اسمي قفسه بيضوي كاهش يابد. ولي سطح مقطع اسـمي   درصد 51مقطع اسمي قفسه خارجي ممكن است تا 

  تر باشد.   درصد سطح مقطع اسمي قفسه بيضوي كم 140كلي قفسه داخلي به عالوه قفسه خارجي نبايد از 

  بتني اتتاسيس ساير -9-2-4-2
  . اند شده درج) 5-9( جدول در بتني اتتاسيس ساير براي قالب هاي رواداري حدود

  متعارف بتني يها سازه ايه رواداري - 5- 9 جدول
  رواداري  شرح رديف

انحراف از امتداد   1
  قائم

ها و ها، ديوارها، نبشها، پايهها و سطح ستوندر لبه  الف
  ها كنج

  متر طول 3متر در هر  ميلي6 - 
  متر در كل طول ميلي 25حداكثر  - 

ها، درزهاي كنترل، شيارها و براي گوشه نمايان ستون  ب
  سته نمايان و مهمديگر خطوط برج

  متر طول 3متر در هر  ميلي6 - 
  متر در كل طول ميلي 12حداكثر  - 

2  
انحراف سطوح با 
ترازهاي مشخص 

  ها شده در نقشه

ها،  ها، سطح زيرين تير ها، سقف در سطح زيرين دال  الف
  ها ها قبل از برچيدن حايل ها و كنج نبش

  متر طول 3متر در هر  ميلي6 - 
  متر طول 6هر چشمه يا هر  متر در ميلي 9 - 

  متر در كل طول ميلي 19حداكثر  - 

هاي نمايان، پناهها، جانها، زيرسريدرگاهدر نعل  ب
  شيارهاي افقي و ديگر خطوط برجسته نمايان و مهم

  متر طول 6متر در هر  ميلي6 - 
  متر در كل طول ميلي 12حداكثر  - 
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  متعارف نيبت يها سازه هاي رواداري - 5- 9 جدولادامه 
  رواداري  شرح رديف

3  
ها، ديوارها و  انحراف ستون

هاي جداكننده از موقعيت  تيغه
  مشخص شده در پالن

  متر ميلي 12 در هر چشمه
  متر ميلي 12 در هر شش متر طول
  متر ميلي 25 حداكثر در كل طول

  متر ميلي ± 6 هاانحراف از اندازه و موقعيت بازشوهاي واقع در كف و ديوارها و غالف 4

5  
ها، مقطع اختالف در ابعاد ستون

ها، تيرها و  عرضي ستون
  ها و ديوارها هاي دال ضخامت

  متر ميلي 6  در جهت نقصاني الف

  متر ميلي 12  در جهت اضافي  ب

  ها پي  6

  متر ميلي 6  نقصاني  ها در پالن اختالف اندازه  الف
  متر ميلي 12  اضافي

 50كه بيش از  دو درصد عرض شالوده در امتداد طول مورد نظر مشروط بر آن  از مركز جايي يا خروج هجاب  ب
  متر نباشد.  ميلي

  درصد 5  كاهش ضخامت نسبت به آنچه كه تعيين شده   ضخامت  پ
  محدوديتي ندارد  افزايش ضخامت نسبت به آنچه كه تعيين شده 

  قالب در مصرفي مصالح -9-2-5
. كـرد  انتخـاب  نظـر  مـورد  شـده  تمام سطح و ايمني اقتصادي، مالحظات به توجه با ايدب را قالب براي مناسب مصالح
 نگهدارنـده  اجـزاي  ملحقات، رويه، بدنه، مانند مختلف يها قسمت ساخت در بايد مصالح مكانيكي و فيزيكي هاي مشخصه

  . گيرند قرار توجه مورد آن نظاير و قالب
 بنـدي  قالـب  بـراي  تـازه  چوب مصرف از. باشد گره بدون و سالم تاب، و پيچ بدون صاف، بايد قالب براي مصرفي چوب

  . شود اجتناب آلومينيوم با بتن مستقيم تماس از بايد آلومينيومي هاي قالب در. شود خودداري بايد

  قالب طراحي ضوابط - 9-2-6

  كليات -9-2-6-1
ـ  كـافي  مقاومـت  بتنـي  سازه كه اين از قبل را وارده بارهاي بتواند كه شود طراحي طوري بايد قالب  بـا  آورد، دسـت ه ب
  . كند تحمل مناسبي ايمني

  قالب بر وارد بارهاي -9-2-6-2

  قائم بارهاي -الف
  از: عبارتند قالب بر وارد مرده و زنده قائم بارهاي ينتر مهم
 بندها پشت و ها قالب وزن  
 تازه بتن ورن  
 بتن در گذاشته كار اقالم ساير و آرماتور وزن  
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 قالب افقي سطحمترمربع  بر كيلونيوتن 5/2 حداقل معادل كار وهايسك و ها گذرگاه كار، وسايل افراد، وزن  
 مصالح انباركردن از حاصل موقت بارهاي  
 باد باالي به رو فشار  
  . نشود اختيار قالب افقي سطحمترمربع  بر كيلونيوتن 5 ازتر  كم طراحي زنده و مرده بارهاي مجموع بايد ضمنا

  جانبي بارهاي -ب
  از: عبارتند قالب بر وارد جانبي بارهاي ينتر مهم
 تازه بتن رانش  
 باد مكش و فشار  
 دما تغييرات از ناشي بارهاي  

  رانشي فشار محاسبه -ج
  :گردد مي محاسبه زير روابط طبق تازه بتن رانشي فشار
 حاوي كهمترمكعب  بر كيلونيوتن 24 مخصوص وزن با يك نوع سيمان از شده ساخته يها بتن براي بتن جانبي فشار

 هيـدروليك  فشـار  مسـاوي  باشـد، متر  ميلي 100 ازتر  كم يا مساوي ها آن اسالمپ و نباشد افزودني مواد يا پوزوالني مواد
 )1-ج( حدي مقادير از فوق فرض از حاصل فشار نيست الزمباشد.  مترمكعب مي بر كيلونيوتن 24 مخصوص وزن با مايعي

  . شود گرفته نظر درتر  بيش )2-ج( و
  ديوارها -1-ج

 ساعت بر متر 2 ازتر  ريزي كم بتن سرعت با ديوارهاي يبرا 

)9 -1(  m 1 CP 7.2 (800V ) / (T 18)   

 ساعت بر متر 3 تا 2 بينريزي  بتن سرعت با ديوارهاي براي 

)9 -2(  m C 1 CP 7.2 (1200) / (T 18) (250V ) / (T 18)      
 ساعت بر متر 3 از بيشريزي  بتن سرعت با ديوارهاي براي 

)9 -3(  mP 24 H  
2

m30 P 100 (kN / m )   
  ها ستون -2-ج
)9 -4(  m 1 CP 7.2 (800V ) / (T 18)    

2
m30 P 150 (kN / m )   
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  ويژه بارهاي -د
  از: عبارتند ويژه بارهاي ينتر مهم
 ريزي نامتقارن بار ناشي از بتن  
 آالت و پمپ بتن ضربه حاصل از ماشين  
 كار گذاشته در بتنها و اقالم  باال در قالب نيروهاي روبه  
 اثرهاي ديناميكي نظير اثر تخليه بتن از جام حمل بتن  
 كردن بتن بارهاي ناشي از لرزاندن و متراكم  

  قالب اجراي -9-2-6-3

  كليات -الف
 بندي شوند، بـه هـر حـال تعبيـه      افقي)، قالب 3قائم،  2( 3:2تر از  شود سطوح فوقاني با شيب بيش توصيه مي

  الزامي است.  1:1تر از  يشقالب براي سطح فوقاني با شيب ب
 ها ماليد.  ها را نصب كرد و مواد رهاساز را روي قالب قبل از جاگذاري آرماتورها بايد تا حد امكان رويه قالب  
 ها بايد در كنار هم طوري قرار گيرند (جذب و جفت شوند) كه هدر رفتن شيره بتن ممكـن   قطعات رويه قالب

  نباشد. 
 ها عاري باشند و قبل از هر بار مصرف با مـواد   ها، مواد خارجي و نظاير آن ودگي، مالتها بايد از هر نوع آل قالب

رهاساز پوشانده شوند. اين مواد را بايد چنان به كار برد كه بدون آلـوده شـدن آرماتورهـا، روي سـطوح قالـب      
  اي يكنواخت و نازك به وجود آيد.  اليه

 هـاي بازديـد و    غيـر ممكـن باشـد، بايـد بـا تعبيـه دريچـه        ها دشـوار يـا   در مواردي كه دسترسي به كف قالب
  ريزي فراهم گردد.  قبل از بتن  هاي قالب امكان تميز كردن قالب كفشوي

 هـاي صـدمه ديـده در     در صورتي كه كيفيت سطح تمام شده اهميتي خاص داشته باشد، نبايد از قطعات قالب
  مراحل قبلي استفاده كرد. 

 هـاي   هايي به عنوان پايـه  يرين قطعات بتن آرمه بايد با رعايت توصيه بعدي، پايههنگام برداشتن قالب سطوح ز
  هاي تابع زمان جلوگيري شود.  اطمينان در زير سطح باقي گذاشت، تا از بروز تغيير شكل

 تر از يـك و  هاي كنسول به طول بيش تر از سه متر و دال هاي اطمينان براي تيرهاي با دهانه بزرگ بيني پايه پيش 
 به هر حال از سه متر تجاوز نكند.ها  هاي اطمينان بايد طوري باشد كه فاصله آن نيم متر اجباري است. تعداد پايه
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  بندي قالب مجموعه تنظيم -ب
 ريزي، ضمن و بعد از آن بـه دقـت زيـر نظـر باشـد و بـه        بندي بايد در تمامي مراحل قبل از بتن مجموعه قالب

هـاي   شده تنظيم شود. تعبيه خيز اوليه براي تيرها و دال هاي تعيين رواداريمنظور حفظ مجموعه در محدوده 
  دهانه بزرگ به طوري كه بتواند تغيير شكل دراز مدت ناشي از بار مرده را جبران نمايد، الزامي است. 

  برداري قالب -ج
  برداري قالب نحوه -1-ج

 هاي  را تحمل كند و تغيير شكل آن از تغيير شكلهاي موثر  قالب بايد زماني برداشته شود كه بتن بتواند تنش
  بيني شده تجاوز نكند.  پيش

 كه اعضا و قطعـات بتنـي مقاومـت كـافي را بـراي تحمـل وزن خـود و         هاي باربر نبايد قبل از آن ها و قالب پايه
  برچيده شوند.  بارهاي وارده كسب كنند، 

 و بدون اعمال نيرو و ضربه، طوري صورت گيرد كه اعضا  ها بايد گام به گام برداري و برچيدن پايه عمليات قالب
بـرداري قطعـات    ه و قطعات بتني تحت اثر بارهاي ناگهاني قرار نگيرند، بتن صدمه نبيند و ايمني و قابليت بهـر 

  مخدوش نشود. 
 از  برداري قبل از پايان دوره مراقبت انجام پذيرد، بايـد تـدابيري بـراي مراقبـت بـتن پـس       در صورتي كه قالب

  برداري اتخاذ كرد.  قالب
  برداري قالب زمان -2-ج

 6-9 جـدول  در شده داده يها زمان بايد باشد نشده تصريح و تعيين طرح در برداري قالب زمان كه صورتي در 
  . داد قرار مالك ها پايه و ها قالب برچيدن براي الزم زمان حداقل عنوان به را

  رداريب قالب براي الزم زمان حداقل -6- 9 جدول

  گراد) دماي مجاور سطح بتن (درجه سانتي  بندي نوع قالب
  0  8  16  تر و بيش 24

  30  18  12  9  هاي قائم قالب

  ها دال
  10  6  4  3  روز زيرين، شبانه قالب

  25  15  10  7  روز هاي اطمينان، شبانه پايه

  تيرها
  25  15  10  7  روز زيرين، شبانه قالب

  26  21  14  10  روز هاي اطمينان، شبانه پايه
  

  معتبرند: زير مشروح نكات رعايت با) 6-9( جدول در شده داده يها زمان
هايي كه روند كسب مقاومت مشابه دارنـد، سـاخته    بتن با سيمان پرتلند معمولي نوع يك يا دو يا ساير سيمان -

  شده باشد. 
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هـاي   نـزل كنـد، زمـان   گراد ت تر از صفر درجه سانتي در صورتي كه ضمن سخت شدن بتن دماي محيط به كم -
  ريزي در شرايط سرد اصالح كرد.  داده شده را بايد با توجه به شرايط بتن

هـاي داده شـده را    توان زمان آوري با بخار مي كننده يا عمل در صورت استفاده از سيمان نوع سه يا مواد تسريع -
  كاهش داد. 

هايي كه روند كسـب مقاومـت مشـابه     سيمان يا 5در صورت استفاده از مواد كندگيركننده، سيمان پرتلند نوع  -
  هاي داده شده را افزايش داد.  دارند، بايد زمان

هـايي   ها (به خصـوص در اعضـا و قطعـات بـا ضـخامت      در صورتي كه مالحظاتي خاص براي جلوگيري از ترك -
هـاي   بايد زمان  هاي ناشي از وارفتگي مورد نظر باشد، متفاوت يا مواجه با دماهاي مختلف)، يا تقليل تغييرشكل

  داده شده را افزايش داد. 
هـاي داده شـده    بنـدي خاصـي مـورد نظـر باشـد تقليـل زمـان        آوري تسريع شده يا قالـب  در صورتي كه عمل -

  پذير است.   امكان
) فقط به شرط آزمـايش قبلـي   6-9هاي داده شده در جدول ( تر از زمان ها در مدتي كم ها و پايه برچيدن قالب -

هاي آگاهي (نگهداري شده در كارگاه) حاكي از رسيدن مقاومت بتن  صورتي كه آزمايش آزمونهميسر است. در 
هـاي سـطوح زيـرين را برداشـت ولـي برچيـدن        توان قالب به حداقل هفتاد درصد مقاومت مشخصه باشد، مي

ومت بيست و ها، بتن به مقا هاي اطمينان فقط در صورتي مجاز است كه عالوه بر مراعات تمامي محدوديت پايه
  هشت روزه مورد نظر رسيده باشد. 

  اطمينان هاي پايه برداشتن -3-ج
هاي اطمينان مجاز است ولي براي  برداشتن كل قالب و داربست و زدن پايه ،براي تيرهاي با دهانه تا هفت متر -

جـايي   جابـه  تر از هفت متر، تنظيم قالب و داربست بايد طوري باشد كه برداشتن قالب بـدون  هاي بزرگ دهانه
  اي باشد.  هاي اطمينان ميسر باشد و يا برداشتن قالب و زدن پايه موقت، به صورت مرحله پايه

هـاي بـه    هاي تونلي يـا قالـب   هايي كه با قالب آرمه، نظير سازه هاي بتن هاي متشكل از ديوارها و دال براي سازه -
هاي تا ده متر  ها را در دهانه و برپايي مجدد آن هاي اطمينان توان برچيدن پايه تر ساخته شوند، مي ابعاد بزرگ

هاي اطمينان بالفاصله پس از برداشتن قالب باشد و در عمل اطمينـان   كه زدن پايه مجاز دانست مشروط بر آن
اي پايه  حاصل شود كه هيچ نوع ترك يا تغيير شكل نامطلوب بروز نخواهد كرد. در اين حالت نيز اجراي مرحله

  شود.  وصيه مياطمينان قالب ت
هاي اطمينان  توان پايه به طور كلي در صورتي كه قطعه مورد نظر جزئي از سيستمي پيوسته باشد، موقعي مي -

ريزي شده باشند و بتن مقاومت كافي را كسب كرده باشـد. در   را برداشت كه تمامي قطعات مجاور آن هم بتن
كـه   اي را برچيـد مگـر آن   هاي اطمينـان دهانـه   پايهتوان  صورتي كه تير يا دال يكسره طراحي شده باشد، نمي

  ريزي شده باشند و بتن آن نيز مقاومت الزم را به دست آورده باشد.  هاي طرفين آن بتن دهانه
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هـاي   تـوان پايـه   بندي طبقه فوقاني روي طبقـه تحتـاني فقـط وقتـي مـي      كردن مجموعه قالب در صورت تكيه -
  بقه باال مقاومت الزم را به دست آورده باشد. اطمينان طبقه زيرين را برچيد كه بتن ط

هاي اطمينان هميشه در دو طبقه متوالي وجود داشته باشند و تا حـد امكـان هـر دو پايـه      شود پايه توصيه مي -
  اطمينان نظير در دو طبقه، روي هم و در امتدادي واحد قرار گيرند. 

هـا حـذف    به تدريج از روي آن و طوري باشد كه بارهاي اطمينان بايد بدون اعمال فشار و ضربه  برداشتن پايه -
گـاه).   ها از لبه بـه يـك طـرف تكيـه     ها و در كنسول گاه هاي بزرگ از وسط دهانه به سمت تكيه (در دهانهشود 

اي حساسي دارند، بايـد بـا    هاي بزرگ و قطعاتي كه نقش سازه هاي اطمينان در دهانه برداشتن بار از روي پايه
هـا را   ل انجام پذيرد به طوري كه در صورت لزوم در هر لحظه بتـوان بـاربرداري از روي پايـه   وسايل قابل كنتر

  متوقف كرد. 

  آب زير درريزي  بتن براي قالب -9-2-6-4
 محاسـبه  و طـرح  اسـت،  آمـده  قالـب  انـواع  ديگـر  مورد در كه مالحظاتي به توجه با آب، زير درريزي  بتن براي قالب

  يابد.  مي كاهش شده،جا  جابه آب جرم اندازه به ارشميدس نيروي اثر در آب زير رد بتن جرم كه تفاوت اين باشود  مي
 آب زيـر  در خود محل در سپس و ساخت آب سطح باالي در و بزرگ قطعات در امكان حد تا بايد را زيرآبي هاي قالب
 امكـان  حـد  تـا  كند، ايجاد ختاللاريزي  بتن كار در دتوان مي كه قالب در دروني هاي كش بردن كار به از بايد. كرد مستقر
  . شود پرهيز

 گيرنـد  قرار قبلي شده ساخته يها قسمت يا و مصالح كنار در ترتيبي به و شده متصل يكديگر به دقت به بايد ها قالب
   . نشود خارج درزها از فشارتاثير  تحت مالت و دوغاب كه

 ذرات شدن شسته امكان كه قالب در كوچك منافذ ودوج از بايدگيرد  مي قرار آب جريان عبور معرض در قالب چنانچه
  . گردد پرهيز ،سازد مي فراهم را تازه بتن

  ميلگردگذاري -3- 9

  كليات -9-3-1
 ميلگردهـاي  از استفاده چنين هم. باشد داشته مطابقت ها آن نظر مورد مشخصات با بايد ميلگردها مكانيكي مشخصات

  باشد.  مي مجاز فاضالب اتتاسيس بتني يها لوله در استفاده جهت ،زير در مشروح
  . ASTM C496و يا  ASTM C82استفاده از سيم مطابق استانداردهاي   -الف
  . ASTM C497و يا  ASTM C185استفاده از شبكه سيمي مطابق استانداردهاي   -ب
  . ASTM C615مطابق استاندارد  300استفاده از ميلگردهاي فوالدي با گريد   -ج
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  ميلگردها بريدن -9-3-2
هاي ديگر نياز به تاييد دستگاه نظارت دارد. در صـورتي   با وسايل مكانيكي بريده شوند، استفاده از روش ميلگردها بايد

به روش جوش دادن نـوك بـه    ها آنكه استفاده از تمام طول ميلگردهاي تابيده سرد اصالح شده، ضروري باشد، يا وصله 
  بايد قطع گردد.  ها آننوك الزم شود، سرهاي نتابيده 

  ميلگردها نكرد خم -9-3-3
 كه دستگاه نظارت روش ديگري را مجاز بداند.  تمامي ميلگردها بايد به صورت سرد خم شوند، مگر آن  
 كن و با يـك عبـور    خم كردن ميلگردها تا حد امكان بايد به طور مكانيكي به وسيله ماشين مجهز به فلكه خم

  ع انحناي ثابتي باشد. به طوري كه قسمت خم شده داراي شعا  در سرعت ثابت انجام پذيرد،
 ها براي نوع فوالد مورد نظر مناسب باشد.  هايي استفاده شود كه قطر آن براي خم كردن ميلگردها بايد از فلكه  
             سرعت خم كردن ميلگردها بايد متناسـب بـا نـوع فـوالد و دمـاي محـيط اختيـار شـود. سـرعت خـم كـردن

  د. شو ميلگردهاي سرد اصالح شده به طور تجربي تعيين مي
  ها خودداري شود.  تر باشد بايد از خم كردن آن گراد كم درجه سانتي –5در شرايطي كه دماي ميلگردها از  
 ها به منظور شكل دادن مجـدد بـه ميلگردهـا مجـاز نيسـت، مگـر در مـوارد         كردن خم به طور كلي باز و بسته

خـوردگي بازرسـي و    ايد از نظر تـرك استثنايي كه دستگاه نظارت اجازه دهد. در اين صورت تمامي ميلگردها ب
  كنترل شوند. 

 كه در طرح مشخص شده باشد يا  ها در بتن قرار دارد مجاز نيست مگر آن سر آن كردن ميلگردهايي كه يك خم
  دستگاه نظارت اجازه دهد. 

 آرماتورها بستن و جاگذاري -9-3-4

  بتني يها لوله -9-3-4-1

  ميلگردهاي محيطي بدنه لوله  -الف
هـاي بـا ضـخامت     تواند شامل دو اليه براي لولـه  در كل طول لوله و در هر سطح مقطع ميقفسه ميلگردهاي محيطي 

هـا نبايـد    تر باشـد. اليـه   متر و بيش ميلي 180هاي با ضخامت جداره  متر و يا سه اليه براي لوله ميلي 180تر از  جداره كم
هاي متعدد بايد بـه هـم طـوري     شته باشند. اليهمتر از يكديگر فاصله دا ميلي 6تر از قطر يك ميلگرد طولي به عالوه  بيش

پوشـاني، كيفيـت    محكم بسته شوند كه تشكيل يك اليه قفسه منفرد را بدهند. تمام مشخصات ديگر همچون طـول هـم  
ها و غيره بايد براي ساختن قفسه ميلگردهـاي محيطـي يـك لولـه      ها و رواداري جاگذاري ميلگردها در جداره لوله جوش

  شود: رد ياد شده در زير در مورد ميلگردهاي محيطي بدنه لوله توصيه ميرعايت شود. موا



 هاي آبياري و زهكشي برداري بتن تاسيسات فاضالب و كانال خت و بهرهاهنماي سار  300

 

 ضـخامت  درصـد  50 تـا  35 فاصـله  بـه  بايد رود، مي كار به اي دايره ميلگردگذاري قفسه يك فقط كه هنگامي 
 كـه متـر   ميلي 63 ازتر  كم جداره ضخامت با يها لوله براي مگر. باشد داشته فاصله لوله داخلي سطح از جداره
 . باشدمتر  ميلي 19 حداقل بايد لوله جداره در يمحيط ميلگرد روي بتن حفاظتي پوشش

 حفاظتي پوشش كه شود جاگذاري طوري بايد قفسه هر دارند اي دايره ميلگردگذاري قفسه دو كه ييها لوله در 
 . باشدمتر  ميلي 25 حداقل لوله جداره يمحيط ميلگرد روي بتن

 تـر   بـيش  يـا متـر   ميلـي  63 ها آن جداره ضخامت و دارند »شكل بيضوي« ردگذاريميلگ كه ييها لوله مورد در
 يمحيطـ  ميلگـرد  روي بتن حفاظتي پوشش كه شود جاگذاري طوري بايد لوله جداره درون ميلگردهاي است،

 قطـر  در لولـه  بيروني سطح ازمتر  ميلي 25 حداقل و عمودي قطر در لوله دروني سطح ازمتر  ميلي 25 حداقل
 پوشـش  ،متـر  ميلي 63 ازتر  كم جداره ضخامت با »شكل بيضوي« ميلگردگذاري داراي لوله در. باشد لوله افقي

 . باشد افقي و عمودي قطرهاي درمتر  ميلي 19 حداقل بايد بتن حفاظتي

 باشد مجاز رواداري با منطبق بايد ميلگرد گرفتن قرار محل . 

 بـا  يهـا  لوله برايمتر  ميلي 100 از نبايد ميلگردگذاري هقفس يك در يمحيط ميلگردهاي مركز به مركز فاصله 
 ازتر  بزرگ جداره ضخامت با يها لوله براي و شودتر  متر بيش ميلي 100 ازتر  كوچك يا مساوي جداره ضخامت

 . شودتر  متر بيش ميلي 150 از نبايد مورد هيچ در وتر  بيش جداره ضخامت از نبايدمتر  ميلي 100

 آخـرين  بـا  طـولي  فاصـله  حداكثر ،كند مين پيدا ادامه اتصال محل به جداره يمحيط ردهايميلگ كه جايي در 
 مگـر  باشـد، متـر   ميلـي  75 بايـد  لوله نر انتهاي يا و لوله مادگي انتهاي قسمت داخلي شانه از يمحيط ميلگرد
 داراي حـداقل  ايـد ب لوله جداره صورت آن در كه باشدتر  بيش لوله جداره ضخامت دوم يك از فاصله اين اينكه
 در لولـه  قطعـه  آن طول در ضرب طول متر هر براي شده مشخص ميلگرد سطح حداقل برابر ميلگرد كل سطح
 13 بايـد  سرسـاده  قسـمت  شـانه  نزديك يمحيط ميلگرد آخرين روي پوشش حداقل. باشد گذاري لوله هنگام
 . باشدمتر  ميلي

 ميلگـرد  آخـرين  روي پوشـش  حداقلشود  مي دگذاريميلگر لوله سرساده يا سرالله قسمت درون كه هنگامي 
 . باشدمتر  ميلي 6 سرساده قسمت براي ومتر  ميلي 13 سرالله قسمت در بايد يمحيط

 بـا  موضـوع  ايـن  كه اين مگر شود) قطع (نبايد ببيند آسيب توليد هنگام در نبايد يمحيط ميلگرد بودن يكسره 
 . باشد شده توافق خريدار

 سـرد  هـاي  سـيم  و دار آج ميلگردهاي براي پوشاني  هم طولشوند  مين جوش ميلگردها رسيدن هم به محل اگر 
تـر   كم قطر برابر 40 از نبايد شده كشيده سرد هاي سيم و ساده ميلگرد براي و قطر برابر 20 از نبايد شده نورد
 يكـديگر  بـه  كـه  باشند ساخته پيش شده جوش هاي سيم از ميلگردگذاري هاي قفسه هرگاه آن بر عالوه. باشد
 . باشد طولي انتظار ميله داراي بايد ها آن سر اند نشده جوش
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 قـرار  هـم  روي قبلـي  توصـيه  در شده گفته نياز مورد حداقل برابر ها آن سر و شوند جوش قطعات كه هنگامي 
 دارا را مربوطـه  فـوالد  مشخصـه  مقاومـت  حداقل درصد 50 حداقل بايد مربوط نمونه از كشش آزمون نگيرند،

 انـد،  شـده  لب به لب جوش كه هايي سيم و ميلگردها براي. باشد داشته پوشاني هممتر  ميلي 50 حداقل و اشدب
 مقاومـت  حداقل درصد 75 حداقل بايد مربوط نمونه كشش آزمون و است مجاز خورشيدي هاي قفسه در فقط
  . دهد جواب را نياز مورد

  لوله بدنه طولي ميلگردهاي -ب
 ميلگردگـذاري  تا باشد داشته طولي ميلگرد كافي اندازه به كه گيرد قرار اي قفسه در بايد يحيطم ميلگرد از رديف هر

  . باشد مجاز رواداري برابر و قرارگيرد ثابت خود شكل در

  اتصاالت ميلگردهاي -ج
 لولـه  هـاي انت تا شانه از ساده سر قسمت بيروني طول يا و الله سر قسمت داخلي طول اتصال، طول از منظور اينجا در
 يكسـان  اتصـال  سـر  روي يـا  و لولـه محيط  نقاط تمام در بايد آخري يمحيط ميلگرد روي پوشش يا انتهايي فاصله. است
 روي نقـاط  از بايـد  ميلگردگذاري سطوح و ها فاصله اين ،شود مي بردهبه كار  خاص شكل با ميلگردها كه صورتي در. باشد
 ميلگردگـذاري  مـورد  در بايـد  زيـر  مشخصـات . شـود  گرفتـه  نظر در است، تر نزديك لوله انتهاي به كه ميلگرد هاي حلقه

  . باشد شده درخواست ديگري طور خريدار طرف از كه اين مگر رود، كار به اتصاالت
  الستيكي واشر فاقد اتصاالت در ميلگردگذاري -1-ج

 داراي ميلگرد محيطـي باشـد.    تر، قسمت سرالله و يا سرساده بايد متر و بزرگ ميلي 900هاي با قطر  براي لوله
توانـد خـود قفسـه مجزايـي باشـد كـه حـداقل بايـد سـطح           اين ميلگرد بايد ادامه ميلگرد جداره باشد و يا مي

ميلگردگذاري در هر متر طول مشخص شده براي قفسه بيروني لوله را دارا باشـد و يـا برابـر يـك دوم سـطح      
  تر است.  دام كه كمميلگرد مشخص شده براي يك قفسه منفرد باشد، هر ك

    ،حـداقل پوشـش بـتن روي      هنگامي كه قسمت سرالله و قسمت سرساده نياز به ميلگردگـذاري داشـته باشـد
  تر است.  متر باشد، هر كدام كه كم ميلي 75انتهاي آخرين ميلگرد محيطي بايد برابر يك دوم طول اتصال و يا 

   الستيكي واشر داراي اتصاالت در ميلگردگذاري -2-ج
 تر، انتهاي قسمت سرالله لوله بايد داراي ميلگرد محيطـي باشـد.    متر و يا بيش ميلي 300هاي با قطر  راي لولهب

توانـد خـود    تر است و يـا مـي   اين ميلگرد بايد امتداد ميلگرد قفسه بيروني و يا تك قفسه باشد، هركدام كه كم
برابر سطح ميلگرد طولي باشد. اگـر قفسـه   داراي يك قفسه مجزا باشد كه سطح ميلگرد آن در هر متر حداقل 

مجزايي به كار گرفته شود دنباله اين قفسه بايد به درون جداره با آخرين ميلگرد محيطي ادامه يابد و حـداقل  
  شود. متر از درون شانه بگذرد، يعني جايي كه بدنه لوله به قسمت سرالله متصل  ميلي 25
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 اري دارد، حداكثر پوشش انتهايي روي آخـرين ميلگـرد محيطـي    هنگامي كه قسمت سرالله نياز به ميلگردگذ
  متر باشد.  ميلي 50بايد 

  بتني اتتاسيس ساير -9-3-4-2
 هاي اجرايي در جاي خود قرار گيرند و طوري بسـته و نگهداشـته    ريزي مطابق نقشه آرماتورها بايد قبل از بتن

  در بند بعدي جلوگيري شود. هاي داده شده  ها خارج از محدوده رواداري جايي آن هشوند كه از جاب
 هاي  ها را مقرر نكرده باشد، ميلگردها را بايد با مراعات رواداري در مواردي كه دستگاه نظارت محدوده رواداري

  زير جاگذاري نمود:
  متر ميلي -8: ميلگردها محافظ بتن پوشش ضخامت انحراف حداكثر  -الف
 يـا  و ديوارهـا  ضـخامت  خمشـي،  اي ميله اعضاي مقطع فاعارت اندازه به توجه با ميلگردها موقعيت انحراف  -ب

  ها: ستون بعد ينتر كوچك
 متر ميلي ±8تر:  كم يامتر  ميلي 200 ضخامت تا  
 متر ميلي ±12متر:  ميلي 600 تا 200 بين  
 600 متر ميلي ±20تر:  بيش يامتر  ميلي  
  متر ميلي ±30: ميلگردها بين جانبي فاصله انحراف  -ج
  :ميلگردها انتهاي و ها خم طولي موقعيت انحراف  -د
 متر ميلي ±20: قطعات ناپيوسته انتهاي در  
 متر ميلي ±50: موارد ساير در  
  مقدار حداكثر رواداري مذكور در بند الف ذكر شده در باال براي ضخامت پوشش بتن محافظ ميلگردها تا

هاي اجرايي بايد  . در نقشهتر نشود جايي معتبر است كه ضخامت مذكور، از دو سوم مقدار تعيين شده كم
  ها مشخص شود.  ضخامت پوشش بتن براي تمامي ميلگردها از جمله خاموت

 ها و ساير قطعات مورد استفاده براي تثبيت موقعيت ميلگردها  ها و خرك جنس، ابعاد، تعداد و فاصله لقمه
ها (مشروح در باال)  ريدر جاي صحيح بايد طوري باشد كه عالوه بر برقراري شرايط بند مربوط به روادا

  ريختن بتن و نقطه ضعفي در مقاومت و پايايي آن ايجاد نشود.   مانعي در برابر
 هاي  ها و گيره دهنده ها يا اتصال ها بايد از مفتول اي به آن براي به هم بستن ميلگردها و عناصر غير سازه

ها در قشر بتن  ها و گيره دهنده تصالها، ا فوالدي استفاده كرد. بايد توجه داشت كه انتهاي برجسته سيم
  محافظ (پوشش) واقع نشود. 
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  استفاده از جوشكاري با قوس الكتريكي براي به هم بستن ميلگردهاي متقاطع فقط براي فوالدهاي
باشد. در اين صورت جوش نبايد باعث كاهش سطح مقطع  پذير و با تاييد دستگاه نظارت مجاز مي جوش

  آن شود.  ميلگرد و ايجاد زدگي در

  آرماتوربنديجزييات  -9-3-5

  مصرفي ميلگردهاي انواع -9-3-5-1
  . باشد داشته مطابقت 1-1-7 بخش در مشروح مشخصات با بايد مصرفي ميلگردهاي انواع

  اسمي قطرهاي -9-3-5-2
  . باشند 5-1-7 بخش ضوابط مطابق بايد اسمي قطرهاي

  فوالد مختلف انواعتوام  كاربرد -9-3-5-3
  كه: آن مگر نيست مجاز قطعه يك در فوالد مختلف انواعتوام  كاربرد

  . شود گرفته نظر در طراحي در ها آن متفاوت مكانيكي مشخصات  -الف
  . باشد نداشته وجود اجرا مرحله در اشتباه امكان  -ب

 بالمانع الف مورد رعايت با عرضي ميلگردهاي براي فوالد ديگر نوع و طولي ميلگردهاي براي فوالد نوع يك از استفاده
  .است

  ميلگردها بين فاصله يها محدوديت -9-3-5-4
 نمايند برآورده را طراحي مالحظات كه باشند اي گونه به بايد ميلگردها فاصله . 

 300 از نبايـد  خمشـي  ميلگردهـاي  بـين  فاصـله  هـا،  خانـه  تصفيه و فاضالب اتتاسيس اين ها دال و ديوارها در 
  . باشدتر  متر بيش ميلي

  ميلگردها روي بتني پوشش -9-3-5-5
 نحـوي  بـه  بايـد  پوشـش  حـداقل باشـد.   مـي  بتني يها لوله دوام بر ذارگتاثير عوامل جمله از آرماتور روي بتن پوشش

 تـرك،  مناسـب  كنترل و كافي اي سازه بازده گرفتن نظر در با. كند ايجاد دوام و اي سازه  بازده بين تعادل كه شود انتخاب
 كه محيطي شرايط چه هرشود.  تامين مي تر ضخيم پوشش اليه از استفاده با مختلف خورندگي شرايط تحتتر  بيش دوام
  . است نياز يتر بيش بتني پوشش باشد، تر) (خورنده تر مخرب دارد، قرار آن در بتن

  . دهند پوشش را حريق برابر در طراحي ويژه ضوابط و زير موارد باشندكه اي گونه به بايد ميلگردها روي بتن پوشش
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 فاصـله بـين رويـه ميلگردهـا، اعـم از طـولي يـا عرضـي، تـا           پوشش بتني روي ميلگردها برابر است با حداقل
  ترين سطح آزاد بتن نزديك

 هـايي   ها و سـقف  مراعات ضخامت پوشش بتني مطابق بند بعدي، در مورد انتهاي ميلگردهاي مستقيم در كف
  كه در معرض شرايط جوي يا تعريق نباشند الزامي نيست. 

 محيطي و نوع قطعه مورد نظر نبايد از مقادير داده شـده در   ضخامت پوشش بتني ميلگردها متناسب با شرايط
  تر باشد: كم جو موارد الف، ب و  )7-9(جدول 

  ميلگردها قطر  -الف
  ها سنگدانه اسمي اندازه ينتر بزرگ چهارسوم  -ب

        در صورتي كه بتن در جوار ديواره خاكي مقاوم ريخته شود و به طـور دائـم بـا آن در تمـاس باشـد، ضـخامت
  متر اختيار شود.  ميلي 75تر از  نبايد كمپوشش 

 دار يا داراي شكستگي) باشد، ضخامت پوشـش بايـد    در صورتي كه بتن داراي سطح فرو رفته و برجسته (نقش
  گيري شود.  ها اندازه در عمق فرورفتگي

 برابـر   بيني شده براي توسعه آتي بايد به نحوي مناسـب در  فوالدي پيش تميلگردها و تمامي قطعات و صفحا
  خوردگي محافظت شوند. 

  *)متر ميلي( ميلگردها روي بتن پوشش ضخامت حداقل مقادير -7- 9 جدول

  محيطي شرايط نوع  قطعه نوع
  شديد العاده فوق  شديد بسيار  شديد  متوسط  ماليم

  75  65  50  45  35  ها تيرها و ستون
  60  50  35  30  20  ها ها، ديوارها و تيرچه دال
  55  45  30  25  20  اي ليسهها و صفحات پ پوسته

  90  75  60  50  40  ها شالوده
 يهـا  بـتن  بـراي متـر   ميلي 5 اندازه به شديد العاده فوق و شديد بسيار محيطي شرايط استثناي بهتوان  مي را فوق جدول در شده داده مقادير: *

  .نشودمتر  ميلي 20 ازتر  كم حال هر به پوشش ضخامت كه آن بر مشروط داد، كاهش باالتر رده يها بتن برايمتر  ميلي 10 يا C40 و C35 رده
  .داد افزايشمتر  ميلي 10 اندازه بهمتر  ميلي 36 ازتر  بيش قطر با ميلگردهاي براي بايد را مقادير اين

  درزها انواع - 4- 9

  اجرايي درزهاي - 9-4-1
 بايـد  اجرايـي  درزهاي يتموقع تعيين در. شود انتخاب كار انجام براي الزم حد ينتر كم در بايد اجرايي درزهاي تعداد

 كارگـاه  در يا منعكس ها نقشه در بايد كار اهميت به بسته ها آن موقعيت و اجرايي درزهاي شكل. آيد عمل به كافي دقت
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 قبيل از دلخواه زماني يا محل به نبايد را اجرايي درزهاي موقعيت تعيين حال هر در. شود تعيين نظارت دستگاهبه وسيله 
  . كرد ولموك كار روز پايان

  در درزهاي اجرايي بايد سطح بتن را تميز كرد و دوغاب خشك شده را از روي آن زدود.   -الف
و به ويژه نيروهاي برشي كمترين  نيروهاي داخلي ها آنبيني كرد كه در  درزهاي اجرايي را بايد در مقاطعي پيش  -ب

، در محل درزهاي اجرايي بايد نيروهاي داخلي مقدار را دارند. در صورت لزوم براي انتقال نيروهاي برشي و ساير
  . هاي الزم به عمل آيد بيني پيش

  براي تامين پيوستگي بتن در محل درزهاي اجرايي بايد سطح بتن قبلي را خشن ساخت و سپس اليه بعد را ريخت.   - ج
  درآورد.  ريزي جديد به صورت اشباع با سطح خشك بايد تمامي سطوح درزهاي اجرايي را قبل از بتن  -د
هـاي عمـود بـر سـطح داشـته       درزهاي اجرايي نبايد بدون شكل باشند بلكه بايد امتدادي عمود بر امتداد تـنش   - ه

باشند. از ايجاد درزهاي بزرگ اجرايي بايد خودداري كرد و درزهاي الزم را به صورت پلكاني يا سـطوح شكسـته   
  در نظر گرفت. 

  هاي مناسب انجام شود.  قالبايجاد درزهاي اجرايي قائم بايد با   -و
ها و تيرهاي فرعي قرار گيرند. در تيرهاي اصلي فاصله  ها بايد در ثلث مياني دهانه دال ايجاد درزهاي اجرايي كف  -ز

تر باشد. در صورت تعارض، مفـاد بنـد    از دو برابر عرض تير فرعي كم ها آنهر درز اجرايي تا تير فرعي متقاطع با 
  اولويت دارد.  )ب(

  ريزي كرد.  ها يا ديوارها را تا زماني كه اين اعضاي قائم حالت خميري دارند، نبايد بتن هاي متكي بر ستون تيرها يا دال  - ح
ها يا دفترچه  كه خالف آن در نقشه ها را بايد به صورت يكپارچه با بتن دال ريخت، مگر آن بتن تيرها و سر ستون  -ط

  مشخصات تصريح شده باشد. 

  حركتي درز -9-4-2
 احـداث  درز مجاور بتني قطعه دو نسبي مكان تغيير از ناشي اندركنش نيروهاي حذف يا تخفيف براي كه است رزيد
  شوند.  مي تقسيم انقطاع و انقباض انبساط، درزهاي دسته سه به خود ويژه كاربري به بسته حركتي درزهايشود.  مي

  انبساط درزهاي -9-4-2-1
  . است شونده منبسط اعضاي متقابلتاثير  حذف ،آن احداث از اول هدف كه است حركتي درز نوعي
 معـرض  در بـرداري  بهـره  يـا  سـاخت  زمان در كه بتني هاي دال و ديوارها در زياد فشاري تنش تمركز از اجتناب براي
 ممكـن  شـوند،  واقـع  شـديد  دماي تغييرات با مايعات  مجاورت در يا گرفته قرار آفتاب مستقيم تابش از ناشي دما افزايش
 و محيطي شرايط با متناسب انبساطي درزهاي فاصله و تعداد. باشد نياز مورد مناسب فواصل در انبساطي درز بيهتع است
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 در درز اجـراي  عـدم  صورت در. گردد منعكس ها نقشه در و شده تعيين سازه طراح مهندس قضاوت با بايد سازه وضعيت
  . گردد اعمال يپ در بايد سازه، قسمت دو ناهمسان رفتار از ناشي اثرات پي،

 درشـود.   مـي  گرفتـه  نظـر  در C◦/ 6-10×10 با برابر ،a رابطه اين درباشد.  مي aL∆T با برابر انبساط درز عرض حداقل
 حـداقل  حسـب  برگراد  سانتي درجه 60 برابر آن مقدار باشد نداشته وجود T∆ براي نياز مورد قبول قابل آمار كه صورتي

  شود.  مي گرفته نظر درد گرا سانتي درجه 30 حداكثر و -30

  انقباض درزهاي -9-4-2-2
 تعبيـه  بـتن  در شده ضعيف مقطع يك ايجاد براي ديگر ابزار هر يا اره قالب، وسيله به كه است فيزيكي جداكننده يك

 ايجـاد  مسـتقيم  و مـنظم  طـور  بـه  درز امتـداد  در هايي ترك سازه، مختلف اجزاي حجم كاهش هنگام نتيجه درشود.  مي
 در ميلگردهـا  كليـه  ،كامل انقباضي درز در. باشد ناقص يا كامل دتوان مي انقباضي درز بتن، بودن مسلح صورت درشود.  مي

  . دارد تداوم درز محل در بتني عضو ميلگرد درصد 50 حداكثر تا ناقص درز درشوند.  مي قطع درز محل

  انقطاع درزهاي -9-4-2-3
 طراحي پيش از موقعيت در و قائم امتداد در معموال بتني، سازه جزء دو يا بخش دو بين كامل انفصال از است عبارت

 يكـديگر  بـر  متقابلتاثير  بدون و آزادنه مختصات محور سه امتداد در بتواند شده جدا يها بخش سازه كه نحوي به شده،
  . كنند حركت

  ها رواداري - 5- 9

  . است شده ارائه 4-2-9 بخش در ها رواداري به مربوط مطالب
 



 

  10فصل 10

 كيفي كنترل استاندارد هاي آزمايش
 تاسيساتمصالح مصرفي و بتن 

 و آبياري هاي كانال و فاضالب
  حمصال پذيرش ضوابط و زهكشي
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  ي و ...زهكش و آبياري هاي كانال و فاضالب تاسيساتمصالح مصرفي و بتن  كيفي كنترل استاندارد هاي آزمايش -فصل دهم

  كليات -10-1

. اسـت  قبـول  قابـل  مشخصـات  بـا  محصولي بهيابي  دست و اجزا همه در نواختييك حفظ بتن، كيفيت كنترل از هدف
 اقتصـادي  ارزش داراي آن اصـول  رعايـت  و بـوده  برخـوردار  مصالح، بهينه مصرف در سزايي به اهميت از كيفيت، كنترل
 مصـرف  بهينـه  نميـزا  بهيابي  دست و شده كنترل و خوب بتن يك توليد به منجر اصول اين رعايت بنابراين. است زيادي
شود  مي تقسيم بازنگرانه كنترل و اي لحظه كنترل مقدماتي، كنترل بخش سه به بتن كيفي كنترل يندآفرشود.  مي مصالح

 اصالحي اقدامات و مقدماتي كنترلشود.  مي توليد يندآفر و فني مختلف يها جنبه كننده تضمين مورد، سه اين تمامي كه
 بـراي  فوري اقدامات از عبارت اي لحظه كنترلشود.  مي محسوب كيفي كنترل يندآفر در ضروري يها جنبه از آن متعاقب
 بـه  بازنگرانـه  كنتـرل  و اسـت  پيمانكـار  بـه  شـده  توليـد  بتني يها حمولهم  تحويل يا توليد مرحله در بتن كيفيت كنترل
  گردد.  مي اطالق ،شود مي اعمال توليد از پس كه ييها كنترل

 شـده،  تمـام  كـار  خصوصيات روي بر گذارتاثير جوانب همه ودنب مناسب از اطمينان ولحص كيفيت، تضمين از هدف
 بسـيار ريـزي   بتن و بتن ساخت از قبل مراحل در كيفيت تضمينباشد.  مي انطباق اين ثبت و كيفي استانداردهاي مطابق
  :كه است الزم بتن، كيفيت مورد در تضمين داشتن براي. است مهم

 شده و مطابق با استاندارد باشند.  داراي كيفيت تضمين ،بتنورد استفاده در توليدالح اوليه ممواد و مص  
  .كيفيت مورد نياز براي بتن تازه و سخت شده به طور هدفمند تعريف شده باشد  
 كـه   اي انجام شود، بـه طـوري   شده آوري بتن بايد تحت شرايط كنترل دهي و عمل عمليات حمل، ريختن، جاي

  آوري بتن به راحتي انجام شود.  رحله تحويل مصالح تا عملامكان رديابي از م
 هاي انجام شده براي اهداف كنترل و پذيرش كامال معتبر باشد.  تمامي آزمايش  

 جـدول  در مشـروح  يهـا  آزمـايش  بايد استانداردها، با بتن در مصرفي مصالح يها ويژگي انطباق از اطمينان منظور به
  .شود انجام) 1-10( شماره

  سيمان كيفيت بررسي -10-2

 و صـورت گرفتـه   سـيمان  توليـد  كارخانـه  درانجـام شـده    كيفيـت  كنتـرل  عمليات بر عالوه سيمان، كيفيت تضمين
 عمليـات  اين. نمايد اخذ را مربوطه كارشناستاييد مورد اين در و كرده حاصل اطمينان آن صحت از بايد بتن توليدكننده

 كيفيـت  كنترل مسوول توسط روزانه بايد عيني يها . بازرسياست انهروز عيني يها بازرسي و پذيرش يها آزمايش شامل
هنگـام   حمـل،  هنگـام  سـيلوها،  در سيمان وضعيت بررسي شاملها  بازرسي اين. شود ارائه ها آن وگزارش انجام پيمانكار،
 رتدرصـو . بـود  خواهـد  ،شـود  مـي  مربـوط  سـيمان  بـه  كه هرچه و حمل وسايل وضعيت سيلوها، وضعيت بررسي توزين،

 نحوه در تغيير سيمان، كيفي تغيير هنگام به اصالحي، اقدامات انجام. شود انجام سرعت با بايد اصالحي اقدامات ضرورت،
  . است ضروري مربوطه، معيارهاي با آن انطباق عدم چنين هم و سيمان انبار و حمل
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  بتن دهنده تشكيل مصالح كيفيت كنترل و بازرسي - 1-10 جدول
  آزمايش و بازرسي دوره  هدف  آزمايش – ازرسيب  مصالح نوع رديف

  1سيمان  1
بازرسي اسناد تحويل سيمان به

كارگاه و تعيين خواص فيزيكي و 
  شيميايي سيمان

انطباق محموله سيمان با سفارش خريد و 
  به ازاي هر محموله تحويلي به كارگاه  2كنترل مشخصات كارخانه سيمان

2  

  3ها سنگدانه

ها بهگدانهبازرسي اسناد تحويل سن
  كارگاه

انطباق محموله سنگدانه با سفارش خريد و 
  به ازاي هر محموله تحويلي به كارگاه  كنترل مشخصات كارخانه توليدكننده

بررسي وضعيت ظاهري از لحاظ اندازه، شكلها بازرسي وضعيت ظاهري سنگدانه  3
  به ازاي هر محموله تحويلي به كارگاه  هاي آن ها و ناخالصي دانه

مقايسه نتايج آزمايش با ضوابط استاندارد و   بندي آزمايش دانه  4
  بندي الزامات مربوط به دانه

  اولين محموله از منبع يا معدن جديد -1
در صورت مشكوك بودن پس از هر  -2

  بازرسي عيني
  بار روزانه يك -3

هاي پولكي و سوزني دردرصد دانه  5
  هاي درشت سنگدانه

ش با ضوابط استاندارد و مقايسه نتايج آزماي
  الزامات مربوطه

باال در همين ستون و  2و  1مطابق موارد 
  بار اي يك حداقل هفته

مقايسه نتايج آزمايش با ضوابط استاندارد و   آنجلس سايش لس  6
  الزامات مربوطه

باال در همين ستون و  2و  1مطابق موارد 
  بار اي يك حداقل هفته

رصدچگالي ذرات، جذب آب و د  7
  عمليات ساخت هنگامهر روز   تعيين اين پارامترها  ها رطوبت سنگدانه

مقايسه نتايج آزمايش با ضوابط استاندارد و   اي آزمايش تعيين ارزش ماسه  8
  الزامات مربوطه

باال در همين ستون و  2و  1مطابق موارد 
  بار اي يك حداقل هفته

ها و  آور در سنگدانهاد زيانتعيين مقدار مو  آور آزمايش تعيين مواد زيان  9
  باال در همين ستون 2و  1مطابق موارد   نوع آن

  4بار و در موارد الزم روزانه يك  ين ميزان آب در مخلوط بتنتعي  آزمايش تعيين درصد رطوبت  10
  باال در همين ستون 2و  1مطابق موارد   گيري وزن واحد حجم اندازه  آزمايش وزن مخصوص  11

اولين محموله از منبع يا معدن جديد و هر   ها پذيري سنگدانه بررسي استعداد واكنش  ايي سيليسيواكنش قلي  12
  بار شش ماه يك

اولين محموله از منبع يا معدن جديد و هر   ها پذيري سنگدانه بررسي استعداد واكنش  پتروگرافي  13
  بار سال يك

اولين محموله از منبع يا معدن جديد و هر   ومت باالجهت استفاده در بتن با مقا  مقاومت در برابر خردشدن  14
  بار سال يك

اولين محموله از منبع يا معدن جديد و هر  ها در مناطق سردسير بررسي پايايي سنگدانه شدن زدن و آب مقاومت در برابر يخ  15
  بار سال يك

هاي  افزودني  16
  5شيميايي

بازرسي اسناد تحويل مواد به 
ها بندي بسته كارگاه و برچسب روي

  هاي استاندارد و انجام آزمايش

اطمينان از انطباق مواد يا سفارش خريد و 
ها و بندي هاي روي بسته چنين عالئم و نشانه هم

هاي درج شده  مقايسه نتايج آزمايش با ويژگي
  در استانداردهاي مربوطه

  به ازاي هر محموله وارد شده به كارگاه
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  بتن دهنده تشكيل مصالح كيفيت كنترل و بازرسي - 1- 10 جدولادامه 
  آزمايش و بازرسي دوره هدف آزمايش–بازرسي  مصالح نوع رديف

17  
  

بازرسي و مشاهده وضعيت ظاهري
براي هر محموله و در موارد الزم به تشخيص   مقايسه با شرايط ظاهري هاافزودني

  كارشناس مربوطه

pHآزمايش وزن واحد حجم و عدد   18
يسه با ويژگي اعالم شده توسط براي مقا

  توليدكننده
بار و در صورت نياز به  اي يك حداقل هفته

  تشخيص كارشناس مربوطه

هاي  افزودني  19
  امولسيوني

بازرسي اسناد تحويل مواد به 
  كارگاه

اطمينان از انطباق مواد يا سفارش خريد و 
نام كارخانه توليدكننده مواد به شرح ثبت 

  شده در سفارش
  ي هر محموله وارد شده به كارگاهبه ازا

  به ازاي هر محموله وارد شده به كارگاه  اطمينان از يكنواختي مواد آزمايش وزن واحد حجم 20

ها (به  افزونه  21
  صورت پودر)

بازرسي اسناد تحويل مواد به 
  كارگاه

اطمينان از انطباق مواد يا سفارش خريد از 
نده در نظر نوع كيفيت و نام كارخانه توليدكن

  برگ سفارش
  به ازاي هر محموله وارد شده به كارگاه

22  
  آب

آزمايش نمونه شيميايي بر اساس 
  استاندارد مربوطه

آور  هاي زيان اطمينان از عدم وجود ناخالصي
  در آب

فقط وقتي كه آب از منابع آب شرب عمومي 
نبوده و يا وقتي كه آب از منابع جديد تهيه 

  شده و مورد ترديد باشد. 

آزمايش مالت بر اساس استاندارد  23
 مربوطه

هاي  براي مقايسه نتايج حاصل از آزمايش
  به شرح مورد باال در همين ستون  استاندارد با آب مصرفي و آب مقطر

  توضيحات:
گيري شده و مورد آزمايش قرار گيـرد. در نهتن سيمان، هر كدام زودتر اتفاق افتاد، و به ازاي هر نوع سيمان، نمو 100ازاي هر  هبار و يا ب حداقل ماهي يك -1

ماه نگهداري 4گذاري و به مدت  ضمن به ازاي هر محموله سيمان تحويل شده به كارگاه الزم است، حداقل پنج كيلوگرم نمونه تهيه و به نحو مناسب عالمت
  شود تا در صورت لزوم مورد آزمايش قرار گيرد. 

  ه، مشخصات كارخانه و نوع سيمان بايد در برگ تحويل ثبت شده باشد. براي هر محموله وارد شده به كارگا -2
قابل حل در آب موجود در )SO3(و سولفات  )CL(براي هر تغيير معدن يا منبع سنگدانه وارد شده به كارگاه بايد اطالعاتي در مورد حداكثر ميزان كلريد  -3

  زايي قليايي، مشخص شود.  به واكنش چنين قابليت و حساسيت احتمالي سنگدانه نسبت مصالح و هم
  شود.  هاي انباشته شده در محل توليد بتن و در زمان تهيه بتن انجام مي اين آزمايش از سنگدانه -4
م به عمل آيد. هاي الز آزمايش ها آنها، در صورت لزوم روي  گيري شده و ضمن نگهداري نمونهاز هر محموله ماده افزودني وارد شده به كارگاه، بايد نمونه-5

  سنگدانه كيفيت بررسي -10-3

 محل تعيين از پس. بود خواهد كيفيت پذيرش و كيفيت كنترل يها سيستم شامل ها سنگدانه كيفيت بررسي سيستم
. شـد  خواهـد  گرفتـه  كـار  بـه  شـده  توليـد  يهـا  سـنگدانه  خـواص  مورد در كيفي كنترل عمليات قرضه، منبع از برداشت

 كيفـي  كنتـرل  مـورد  كـه  خواصـي . تغييركنـد  نظـارت  دسـتگاه  تشخيص برحسب است ممكن كيفي كنترل پارامترهاي
 اي دوره صـورت  بـه  اگرچـه  اسـت،  هـا  آن تميـزي  و ها دانه شكل رطوبت، مقدار ،بندي دانه شامل غالبا گرفت، قرارخواهند

 و سايشـي  مقاومـت  آب، جـذب  و مخصوص وزن كلريد، يون مقدار ،ها آن يها كاني تركيب مانند ها سنگدانه ديگر خواص
 كيفيت كنترل عمليات. گرفت خواهند قرار كنترل مورد قرضه، منبع كيفيت در تغييرات كنترل براي نيز، مضر مواد مقدار

 آزمـايش  و گيـري نمونـه  ،هـا  آن انبـاركردن  و حمل روش و ها سنگدانه توليد مركز منبع، دائمي بازرسي شامل ها سنگدانه
 بنـابراين . بـود  خواهـد  ضـروري  مواقـع  در مـوثر  و عاجـل  اقـدام  و مـنظم،  طور به حمل و توليد مختلف نقاط از محصول
 در كـه  تغييراتي. كرد جلوگيري كيفي تغييرات از موقع به بتوان تا باشد مناسب تناوب داراي بايد ها آزمايش و ها بازرسي
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 حمل توليد، شرايط يا قرضه، منبع فيتكي در تغييري نشانه دهد، روي قبلي يها آزمايش نتايج به نسبت ها آزمايش نتايج
  دهد.  مي نشان را فوري اقدام و ها بازرسي ضرورت كه است انباركردن يا

 داشـته  تغييراتـي  پـروژه  يـك  اجـراي  زمان مدت در شده خريداري يها سنگدانه كيفيت دارد احتمال كه اين دليل به
  :شود توجه زير نكات به سنگدانه انباركردن از قبل بايد باشد،

 ها به اين عناصـر، سـبب    شود. آلودگي سنگدانه مواد ريزدانه مضر در بسياري از معادن شن و ماسه مشاهده مي
گردد. در بعضـي از مـوارد كـه مقـدار رس زيـاد       شدگي و كاهش مقاومت بتن مي ، افزايش جمعيياكاركاهش 

شـود.   شدگي مي ار تورم و جمعاست، امكان تخريب بتن وجود دارد، زيرا بر اثر تر و خشك شدن بتن، رس دچ
تري بـراي بـتن وجـود دارد، زيـرا از چسـبندگي       ها چسبيده باشد، خطر بيش چنانچه رس و شيل به سنگدانه

كند. اگر مصالح سنگي از نوع شكسته باشد، مقداري پودر سـنگ   ها به خمير سيمان نيز جلوگيري مي سنگدانه
  مقدار آن، چندان مشكل ساز نخواهد بود.  در مصالح وجود خواهد داشت كه در صورت كم بودن

 و انبساط بـتن   خوردگي تركها به كلريد، سبب خوردگي ميلگرد و آلودگي به سولفات، سبب  آلودگي سنگدانه
هـا انجـام شـود و بـا مقـادير       هاي مربوطه بر روي آن ها، آزمايش گردد. بنابراين بايد قبل از مصرف سنگدانه مي

  بتن ايران مقايسه گردند.  مهنا آيينمجاز ذكر شده در 
 دهنـد و در نتيجـه بـتن،     ها با قليايي موجود در سيمان واكـنش شـيميايي انجـام مـي     بعضي از انواع سنگدانه

ها فقط با تعيين نوع سنگدانه و يا با مشاهده ظاهري  گردد. تشخيص فعال بودن سنگدانه منبسط و تخريب مي
ها انجام گردد. در صورت عدم دسترسي به  هايي بر روي سنگدانه ايشپذير نيست، بلكه بايد آزم سنگدانه امكان

اند.  هايي است كه قبال مورد استفاده و يا آزمايش قرار گرفته وسايل آزمايش، بهترين روش، استفاده از سنگدانه
حـال  هاي معدن مذكور واكنش زا نيست، اما به هر  دهد كه سنگدانه نتايج به دست آمده از اين روش نشان مي
  بايد از سيمان با قليايي كم استفاده نمود. 

  . شد خواهند انجام) 2-10( جدول در مندرج شرح به سنگي مصالح كيفيت كنترل يها آزمايش

  استانداردهاي مرتبط با عمليات كنترل كيفيت مصالح سنگي -2-10جدول 

  )ENو اروپا ((ASTM)كااستاندارد آمري استاندارد ايران  محل انجام آزمايش روش آزمايش  آزمايش
 خط توليد سنگدانه ASTM C136 4977  بندي دانه

 خط توليد سنگدانه ASTM C117 446  تميزي

 خط توليد سنگدانه CRD – C119 11269  پولكي و سوزني

 معدن يا محل قرضه ASTM C131 or C535 8447و448  مقاومت سايشي

 رضهمعدن يا محل ق ASTM C123 4984  هاي سبك دانه

 معدن يا محل قرضه ASTM C88 449  سالمت

 معدن يا محل قرضه  ASTM C682-EN1367-1 -هاي ذوب و بخبندان سيكلمقاومت در

خط توليد سنگدانه - معدن يا محل قرضه  ASTM C142 4978  هاي شكننده هاي رسي و دانهكلوخه
 معدن يا محل قرضه  ASTM C295, C586, C1226, C1260, C1293 7656-8149  ها پذيري سنگدانهواكنش
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  استانداردهاي مرتبط با عمليات كنترل كيفيت مصالح سنگي - 2- 10جدول ادامه 

  )ENو اروپا ( (ASTM)استاندارد آمريكا استاندارد ايران  محل انجام آزمايش روش آزمايش  آزمايش
 قبل از اختالط (ساخت بتن)  ASTM C128 4982  جذب آب و چگالي

 معدن يا محل قرضه  ASTM D2419 1685  ايماسهارز  هم

خط توليد سنگدانه - معدن يا محل قرضه   ASTM C40 4979  هاي آلي ناخالصي
 معدن يا محل قرضه  ASTM C125 -  ضريب ريزدانگي

 معدن يا محل قرضه EN 1097-2 -  مقاومت در برابر خردشدن

 معدن يا محل قرضه EN 1097-1 -  مقاومت در برابر سايش

  مصرفي آب كيفيت بررسي -10-4

 آبـي . داد قـرار  مقدماتي ارزيابي مورد ،)3-10( جدول اساس بر كيفي صورت به و مقدماتي طور به بايد را مصرفي آب
 ضوابط با مطابق بتن مقاومتي و گيرش مشخصات در كه صورتي در نسازد، برآورده را جدول اين در مذكور مشخصات كه

  . بود خواهد استفاده ابلق ،نكند ايجاد اخاللنامه  آيين

  تازه بتن توليد در مصرفي آب مقدماتي ارزيابي -3-10 جدول
  الزامات  شاخص

  تر نباشد.  درصد وزن سيمان مصرفي در همان حجم از بتن بيش5/2بيش از مقدار قابل مشاهده نباشد. به طور كمي از  روغن و مواد چربي
 ناپديد شود.دقيقه2هرگونه حباب بايد ظرف  مواد شوينده

  رنگ باشد.  اگر از منبع مطمئن تامين نشده باشد، رنگ آن نبايد به طور كيفي به رنگ زرد يا زرد كم  رنگ
  كردن اسيد هيدروكلريك، بوي سولفيد هيدروژن ندهد. اگر از منبع مطمئن تامين نشده باشد، بايد پس از اضافه  زباله

 pH ≥ 4  اسيدي
  اي متمايل شود.  ا قهوهي) به رنگ زرد NaOHكردن سود (رنگ آب نبايد پس از اضافهبه طور كيفي،  اسيدهاي آلي

 
 زيـر  زمـاني  يهـا  دوره درهـا   آزمايش اين بايد ،6فصل  2-4-6 بند در مذكور الزم، يها آزمايش انجام لزوم صورت در
  . شود كنترل مربوط ضوابط و انجام

 كار ابتداي در  
 آبن تامي منبع تغيير بار هر از پس  

  مصرفي ميلگردهاي كيفيت بررسي -10-5

 كـل  كيفيـت  معـرف  ،هـا  آن روي بـر  شـده  انجـام  يهـا  آزمـايش  نتايج كه باشد اي گونه به بايدها  نمونه تواتر و تعداد
  :باشند زير بندهاي در شده ذكر ميزان به حداقل و مصرفي ميلگردهاي

  تر از آن، يك سري نمونه تن وزن ميلگرد و كم 50به ازاي هر  -
  هر قطر، يك سري نمونهاز  -
  از هر نوع فوالد، يك سري نمونه -
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 برخي به) 4-10( جدول در. شود انجام 6-1-7 و 5-1-7 بندهاي در مذكور يها آزمايش بايد نمونه، سري هر روي بر
  . است شده اشاره ميلگرد، كيفي كنترل يها آزمايش از

  بتن در مصرفي گردهايميل كيفيت كنترل عمليات با مرتبط استانداردهاي - 4-10 جدول
  آزمايش انجام محل آزمايش

 خط توليد ميلگرد و در محل مصرف آن كشش ميلگرد
 خط توليد ميلگرد و در محل مصرف آن متر)ميلي9تر ازكردن و بازكردن خم (براي ميلگرد و سيم به قطر كم كشش بعد از خم

 خط توليد ميلگرد و در محل مصرف آن كردن و بازكردن خمخم
 در محل مصرف آن پيوستگي ميلگرد با بتن (آزمايش تير)

 در محل مصرف آن كشيدن ميلگرد)پيوستگي ميلگرد با بتن (آزمايش بيرون
 در محل مصرف آن خستگي ميلگرد

  سخت شده و تازه بتن كيفي كنترل - 10-6

   تازه بتن ازبرداري  نمونه اصول -10-6-1
. اسـت  نشـده  آغـاز  آن اوليـه  گيـرش  ولـي  شـده  انجـام  آن اجـزاي  اخـتالط  عمـل  كه است بتني تازه، بتن از منظور

  :نمود توجه زير موارد به بايد تازه بتن از برداري نمونهدر
ـ  را فرغـون  يـا  برداري نمونه ظرف بايد ها، كن مخلوط از برداري نمونه جهت  -الف  خروجـي  قسـمت   جلـوي  اي گونـه  هب

  . نشود ريخته خارج به آن يها دانه يا بتن از يقسمت و شده ظرف وارد راحتي به بتن كه داد قرار كن مخلوط
 هـر  طي كه اي گونهه ب پذيرد، انجام متناوب مرحله 4 طي بايد )ميكسر تراك( حمل يها ماشين از برداري نمونه  -ب

  . )1-10 شكل( شود برداشته نمونه مساوي ميزان به تقريبا مرحله،
 بايـد  اسـت،  باز ها آن باالي قسمت كه وسايلي و ها ماشين ليكبه طور و كمپرسي يها كاميون از برداري نمونه در  -ج

  . گردد عمل ب و الف بندهاي در شده ذكر يها روش از يكي حسب بر
 از نبايـد  صورت هر در اما باشد، ها آزمونه براي نياز مورد حجم برابر پنج حداقل بايد شده تهيه بتني نمونه حجم  -د

  . باشد تر كم )فرغون يك نصف حدودا( ليتر 25
 مخصـوص  وزن تعيـين  يـا  و بـتن  هواي درصد تعيين اسالمپ، آزمايش تنها برداري نمونه از هدف كه صورتي در  - ه

  . داد انجام ليتر 25 از تر كم ميزان به و مرحله يك در را برداري نمونه توان مي باشد مي بتن
 و شـده  مخلوط مجددا كند مين جذب بآ كه سطحي روي بايد آزمايشي هر شدن انجام از قبل شده تهيه نمونه  -و

  . گيرد قرار آزمايش مورد سپس
 مقابل در بتن بايد مدت اين تمام در و باشد، دقيقه 15 از بيش نبايد گيري قالب زمان تا برداري نمونه زمان مدت  -ز

 سـرما  و گرمـا  چنـين  هم و آفتاب مستقيم تابش يا و باد وزش جداشدگي، آب، شدن اضافه يا آب، دادن دست از
  . شود محافظت



  315  ... و زهكشي و آبياري هاي كانال و فاضالب تاسيسات بتن و مصرفي مصالح كيفي كنترل استاندارد هاي آزمايش -دهم فصل

 

 محـل  در بتن تراكم و ريختن جايي، هجاب ،كردن مخلوط در سهولت ميزان توان مي را بتن مخلوط ييآكار ،كليطور  به
 از امـا . دارد ارتبـاط  متعـددي  عوامـل  بـه  بـتن  ييآكـار . دانست بتن يكنواختي غير ايجاد و جداشدگي بدون خود، نهايي
 آب مقـدار  چنـين  هـم  و ماسـه  مقـدار  ،بندي دانه سيمان، ميزان توان مي را بتن كارايي رد گذارتاثير پارامترهاي ينتر مهم

 در. گـردد  مي يياكار ازدياد باعث آب افزايش نيز و حدودي تا ماسه سيمان، مقدار افزايش معمول طور به. دانست مخلوط
 باعـث  اشـاره  مـورد  مصـالح  زايشافـ  كـه  داشـت  توجـه  بايـد  ،شود تر سفت بتن موارد، از بعضي در است ممكن كه حالي

 حصـول  ضـمن  بايـد  مناسب طرح يك در لذا. شود مي بتن مفيد عمر و دوام كاهش ،موارد برخي در و شدن  غيراقتصادي
  . نمود تامين نيز را اقتصاد و دوام فشاري، مقاومت پارامترهاي مناسب، ييآكار

 آنجـا  از امـا . اسـت  نشده ابداع مشخصي آزمايش روش هيچ تاكنون ،بتن ييآكار ابعاد همه تعيين و گيري اندازه جهت
 بـا  تـوان  مـي  ،اسـت  بـتن  تـر  آسـان  پرداخت و پذيري تراكم ،)سفتي و شلي( رواني بتن، ييآكار يها شاخص ينتر مهم كه

  . نمود ارزيابي را ها بتن انواع ييآكار بتن، سطح روي فلزي ماله وسيله به كشي ماله و اسالمپ يها آزمايش

  
  تازه بتن ازبرداري  نمونه ياتجزي - 1- 10 شكل

گيـري از بـتن تـازه     روش اختياري نمونـه 
 زمون اسالمپفقط براي آ

گيري از بتن تازه براي  روش استاندارد نمونه
 هاي مقاومت و اسالمپ آزمون

 گيري در هنگام تخليه نمونه
 گيري بعد ازيك نوبت نمونه

 مترمكعب3/0تخليه

 گيري نوبت نمونه4حداقل

مخلوط 
نمودن 
 مجدد

مخلوط 
نمودن 
 مجدد

مترمكعب از بتن 3/0فقط
ي تخليـهگير قبل از نمونه

 شود. مي

قسـمت عمـده بـتن قبـل از
گيــري، تخليــه اتمــام نمونــه

 شود. مي

آزمون2

 آزمون 2ميانگين  آزمون2ميانگين

آزمون 2
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   تازه بتن كيفي كنترل - 10-6-2
بندي سـنگدانه، درصـد    بتن تازه معموال از نظر انطباق با طرح مخلوط (رواني، نسبت آب به سيمان، مقدار و دانه  -الف

حمل، مـورد بررسـي و كنتـرل     حباب هواي بتن، عيار سيمان و وزن مخصوص) و يا يكنواختي پس از اختالط و
  گيرد و بايد با توجه به ضوابط پذيرش، مورد قبول يا رد قرار گيرد.  قرار مي

براي كنترل كيفي بتن تازه، عالوه بر بررسي چشمي و نظري آن در طول سـاخت و كنتـرل نظـري يكنـواختي،       -ب
تغييراتي كه بـه صـورت نظـري مشـهود      بار و يا در صورت بروز بندي، الزم است هر روز حداقل يك رواني و دانه

  كرد.  برداري نمونهاست به دفعات متعدد طبق مشخصات فني استاندارد از بتن 
و رواني آن است. رواني بتن معمـوال بـا آزمـايش اسـالمپ      ييآكارهاي بتن تازه، كنترل  ترين كنترل يكي از مهم  -ج

  تواند انجام شود.  هاي بتن سخت شده و يا به دفعات مي نه، در هنگام تهيه نمو كار گيرد. اين مورد بررسي قرار مي
هاي مخلوط بتن، مقدار رواني  رواني بتن بايد با رواني مندرج در طرح مخلوط بتن مقايسه گردد. معموال در طرح  –د

شود. الزم است در هر طرح مخلوط، متوسط اسالمپ بتن و يا حداكثر مجاز آن قيد شود. مسلما ميـزان   قيد مي
المپ بايد به همراه فاصله زماني از اختالط ارائه گردد، زيرا اسالمپ بـتن بـه شـدت بـه عـواملي چـون طـرح        اس

  .بستگي داردمخلوط بتن و شرايط محيطي ساخت آن 
اگر حداكثر اسالمپ مشخص شده باشد، اسالمپ بتن ساخته شده در كارگاه نبايد در فاصله زمـاني مـورد نظـر،      - ه

ضمنا الزم است اسالمپ بتن فاصله زيادي بـا حـداكثر اسـالمپ مجـاز نداشـته باشـد، زيـرا        تر از آن باشد.  بيش
  كاركردن با بتن دشوار خواهد شد. 

اگر متوسط اسالمپ داده شده باشد، بهتر است اسالمپ بتن ساخته شده در كارگاه در فاصله زماني مـورد نظـر،     -و
  تر نباشد.  تر يا بيش سوم، كم بيش از يك

تواند نشانه صـحت مقـدار آب    كارگيري مقادير صحيح اجزاي بتن (به جز آب) نمي هو اسالمپ بتن در صورت ب رواني  - ز
مصرفي در بتن باشد و به نوعي، نشانه استفاده از نسبت آب به سيمان مورد نظر در طرح مخلوط خواهد بود. بنابراين، 

  تن سخت شده از نظر مقاومتي و دوام نيز هست. كنترل رواني و اسالمپ، كنترل كيفي زودهنگام و پيشگيرانه ب
هاي خاصي داده نشده باشد، رواداري اسالمپ با توجه به نحوه اعـالم   در صورتي كه در مشخصات پروژه رواداري  -ح

  ) باشد. 5-10اسالمپ بايد مطابق جدول (

  اسالمپ هاي رواداري -5-10 جدول

 شده مشخصاسالمپاندازه  اسالمپ اعالم نحوه
 )متريميل(

  )متر ميلي( رواداري
  منفي رواداري  مثبت رواداري

وقتي كه در مشخصات پروژه، اسالمپ به صورت ماكزيمم يا
  تر يا مساوي مشخص شده باشد.  كوچك

  40  0  ترمتر يا كمميلي75
  65  0  مترميلي75تر ازبيش

وقتي كه در مشخصات پروژه، اسالمپ به صورت ماكزيمم يا 
  ا مساوي مشخص نشده باشد. تر ي كوچك

  ±15  ترمتر يا كمميلي50
 ±25  متر ميلي 100متر تاميلي50تر ازبيش

 ±40  مترميلي100تر ازبيش
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. اسـت  پـذير  امكـان  شده ساخته بتن سيمان عيار و آزاد آب مقدار تعيين با سيمان به آب نسبت مستقيم كنترل  -ط
 خشـك  سـطح  بـا  اشـباع  حالـت  در سـنگي  مصـالح  براي مخلوط، طرح در موجود آب مقدار آزاد، آب از منظور

)SSD،( باشد.   مي  
 كارگـاه  درهـا   سـنگدانه  رطوبـت  است الزم سيمان، به آب نسبت نتيجه در و اسالمپ و رواني مقدار تنظيم براي  -ي

 كـه  است بديهي. آيد دست به مصرفي آب مقدار تا شود كسر مخلوط طرح كل آب از آن مقدار و گردد مشخص
  . گردد اضافه خشك يها سنگدانه وزن به بايدها  سنگدانه در موجود آب

سـنجي اسـتفاده    هاي سريع رطوبت توان از روش ها به ويژه ريزدانه، مي براي تعيين درصد رطوبت هر يك از سنگدانه  - ك
  شده به كارگاه). نمود و مقادير اجزاي مصرفي براي ساخت بتن را محاسبه نمود (براساس طرح مخلوط ارائه 

 شـود  مشـخص  بتن در موجود هواي مقدار بايد فني، مدارك در باشد، نظر مورد هوا حباب با بتندر صورتي كه   -ل
  . شود) رجوع) 6-10( جدول (به

 ،شـود  مي گرفته حمل وسيله از تخليه محل در نمونه كه وقتي هوا، حباب با بتن در موجود هواي رواداري ميزان  -م
  . باشد ±5/1 دحدو در بايد

  هوا حباب با بتن براي شده توصيه هواي كل مقدار - 6-10 جدول
  درصدحسببرهواكلمقدار

  )متر ميلي(ها  سنگدانه اسمييهااندازهحداكثر  رويارويي شرايط
5/9 5/12 19 25  38  50  75  

  5/1  2  5/2  3 5/3 4 5/4  ماليم
  3  5/3  4  5/4 5 5/5 6  متوسط
  5/4  5  5/5  6 5/6 7 5/7  شديد

  
 را) 6-10( جـدول  در شـده  توصـيه  هـواي  ميـزان  نكند، ايجاد خاصيمساله  بتن رويارويي شرايطدر صورتي كه   -ن

  . داد كاهش مگاپاسكال 35 از بيش مشخصه مقاومت با ييها بتن براي درصد 1 حد تاتوان  مي
 زدن در تمـاس بـا رطوبـت و مـواد      باشد كه بتن قبل از يـخ  مقصود از شرايط ماليم، شرايط معمولي كارگاه مي

  زدا نباشد.  شيميايي يخ
   مقصود از شرايط متوسط آن است كه بتن، قبل از يخ زدن در هواي سرد فقط گاهي در تماس با رطوبت قـرار

هـايي كـه در    زدا نباشد، مانند بعضي تيرها و ديوارهـاي خـارجي و نيـز دال    گيرد يا تحت شرايط شيميايي يخ
  اك نباشد. تماس مستقيم با خ

 با رطوبت قرار گيرد يا تحـت   )تقريبا مداوم(زدن در تماس  مقصود از شرايط شديد آن است كه بتن، قبل از يخ
  روها، مخازن آب.  هاي پل، پياده هاي بتني، عرشه مانند رويه .زدا باشد شرايط شيميايي يخ

 وآيـد   مي دست به مخصوص پيمانه مكك به و استانداردي فن هاي مشخصه طبق متراكم تازه بتن مخصوص وزن  -س
  . است مخلوط طرح بتن مخصوص وزن درصد  3 آن مجاز تغييرات
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 ترديدي چشمي، يها كنترل از پس اگر. گردد كنترل دتوان مي حمل از پس يا اختالط هنگام در بتن، يكنواختي  -ع
 درصـد  85 تخليه از پس و مونهن يك بتن، از درصد 15 تخليه از پستوان  مي فباشد داشته وجود مورد اين در
 وزن اسالمپ، يها آزمايش انجام از پس و نمود تهيه تازه بتن از ديگري نمونه دقيقه، 15 ازتر  كم فاصله با بتن از

 با مربوطه،سخت شده  بتن فشاري مقاومتچنين  هم و بتن هواي حباب درصد ،ها بندي سنگدانه دانه مخصوص،
  . نمود حاصل اطمينان بتن يكنواختي از ،)7-10( جدول در مندرج پذيرش ضوابط به توجه

 اخـتالف بـه صـورت    بتن خصوصيات از يك هر براي آمده،) 7-10( جدول در كهطور  همان پيمانه داخل در تغييرات
 بين مقايسه و گردد تعيين بايد ،آيد به دست مي پيمانه همان مختلف يها قسمت از كه مقداري ينتر كم و ينتر بيش بين
  . گيرد انجام ،باشد مي آزمايش مورد پيمانه آخر قسمت و اول قسمت معرف كه نمونه دو

 مشخصات حد در بتن يكنواختي گر نشان كه) 7-10( جدول در شده ذكر مقادير با آزمايش 6 از آزمايش 5 نتايج اگر
  . است يكنواخت مصرفي بتن نمايد، مطابقت است، شده تعيين

 گردد: اده از آزمايش شستشو، مقدار سنگدانه درشت به طريق زير محاسبه ميمقدار سنگدانه درشت: با استف 

)10-1(  P (C / B) 100   
P :بتن در درشت سنگدانه وزن درصد  
C :حسب بر )4 شماره (الكمتر  ميلي 75/4 الك رويمانده  باقي خشك، سطح با اشباع حالت در درشت سنگدانه وزن 

  . است شده داده عبور تازه بتن شستشوي توسط الك اين هاي سوراخ از ريزتر مصالح مامت كه حالي در كيلوگرم،
B :كيلوگرم حسب بر بتن، مخصوص وزن تعيين در تازه بتن نمونه وزن  

 گردد: مي محاسبه زير طريق به هوا از خالي مالت مخصوص وزن :مالت مخصوص وزن 

)10-2(   M (B C) / V A /100 C /1000B)     
M :مترمكعب هر در كيلوگرم حسب بر هوا از خالي مالت صمخصو وزن  
B :كيلوگرم حسب بر مخصوص وزن تعيين ظرف در بتن نمونه وزن  
C :كيلوگرم حسب بر 4 شماره الك رويمانده  باقي خشك، سطح با اشباع بحالت درشت سنگدانه وزن  
V :مترمكعب حسب بر بتن مخصوص وزن تعيين ظرف حجم  
A :آزمايش تحت نمونه روي بر شدهگيري  اندازه بتن در موجود هواي درصد  
G :خشك سطح با اشباع حالت در درشت سنگدانه چگالي  
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  بتن يكنواختي براي الزم شرايط -7-10 جدول

 نتيجه دو مجاز اختالف حداكثر عنوان به الزم، شرايط  آزمايش
  بتن پيمانه از نقطه دو از شده تهيه يها نمونه روي آزمايش

  16 كعب محاسبه شده به صورت خالي از هوا، (كيلوگرم بر مترمكعب)وزن هر مترم
  1 درصد هواي موجود در بتن

   اسالمپ
  25 تر باشد.متر يا كمميلي100در صورتي كه ميانگين اسالمپ

  40 متر باشد.ميلي150متر تاميلي100در صورتي كه ميانگين اسالمپ
  6 مانده است.باقي4ي از نمونه كه در الك شمارهدرصد سنگدانه درشت موجود، وزن قسمت

، به دست آمده بر اساس ميانگين كليه1درصد وزن مخصوص مالت خالي از هوا
  6/1 هاي آزمايش شدهنمونه

، به دست آمده بر اساس مقاومت2روزه براي هر نمونه 7ميانگين مقاومت فشاري 
  5/7 3 هاي آزمايش شده (درصد)ميانگين كليه نمونه

 آزمايش براي تغييرات مواد متشكله در بتن-1
  گيري و آزمايش شود.  اي نبايد قالب آزمونه مكعبي يا استوانه 3تر از  كم -2
 روزه مقاومت فشاري بتن دارد.7كن بستگي به نتايج آزمايش تاييد اوليه دستگاه مخلوط-3

  
 مطـابق  بايد بازرسي و كنترل تواتر حداقل مطلوب، عيتوض با بتن كيفيت و خواص انطباق از اطمينان منظور به  -ف

  . باشد) 8-10( جدول با

  بتن هاي مشخصه بازرسي و كنترل -8-10 دولج
  تكرار زمان هدف آزمايش–بازرسينوع  آزمايش نوعرديف

ها براي  تعيين نسبت  1
هاي مورد نظر در حاشيه ايمني  ويژگي  آزمايش در ابتداي كار  طرح مخلوط

  امين شودمناسب ت
كه  قبل از استفاده از هر مخلوط جديد به شرط آن 

هايي بر اساس تجربيات بلندمدت در اختيار  داده
  نباشد. 

ميزان كلريد در مخلوط  2
محاسبه بر اساس كلريد

دهنده  موجود در مواد تشكيل
 بتن

كه ميزان كلريد از  حصول اطمينان از اين
  رود حد مجاز فراتر نمي

و در مواردي كه ميزان كلريد مواد در ابتداي كار 
  تغييركند. 

ميزان رطوبت در   3
  سنگدانه درشت

كردن يا معادل آزمايش خشك
  اصالح مقدار آب مورد نياز  آن

در صورت غير مداوم بودن به طور روزانه، بسته به 
هاي مورد  شرايط جوي منطقه ممكن است آزمايش

  نياز كم يا زياد شوند

ميزان رطوبت در   4
  هاي ريز دانهسنگ

كردن يا معادل آزمايش خشك
  اصالح مقدار آب مورد نياز  آن

در صورت غير مداوم بودن به طور روزانه، بسته به 
هاي مورد  شرايط جوي منطقه ممكن است آزمايش

  نياز كم يا زياد شوند

5  
  رواني بتن

جهت مقايسه با وضعيت ظاهري مورد   بازرسي عيني
  ختدر هر مرتبه از سا نياز بتن

  آزمايش رواني  6
ارزيابي انطباق ميزان رواني يا رواني 
مورد نياز و كنترل تغييرات احتمالي 

 مقدار آب

 هنگام تهيه آزمونه براي آزمايش بتن سخت شده -1
  هنگام آزمايش تعيين ميزان هواي بتن -2
  در موارد ترديد بر اساس مشاهدات عيني -3

  وصآزمايش وزن مخص وزن مخصوص بتن تازه  7
بازرسي پيمانه و مخلوط كردن و 

كنترل وزن مخصوص بتن سبك يا 
 سنگين

  به تعداد دفعات آزمايش مقاومت فشاري

8  
مقاومت فشاري 

گيري  هاي قالب آزمونه
  شده

سري  مترمكعب، يك 30به طور متوسط به ازاي هر  هاي مقاومت مخلوط ارزيابي مشخصه  وطهمطابق با استاندارد مرب
  نمونه
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  بتن هاي مشخصه بازرسي و كنترل - 8- 10 ولدادامه ج
  تكرار زمان  هدف آزمايش–بازرسينوع  آزمايش نوعرديف

وزن مخصوص ظاهري بتن سخت  9
به تعداد دفعات آزمايش مقاومت   ارزيابي وزن مخصوص  وطهمطابق با استاندارد مرب  شده سبك يا سنگين

  فشاري

تعيين نسبت آب به سيمان  اضافه شده ثبت مقدار آب مقدار آب اضافه شده به مخلوط  10
  هر بار پيمانه و مخلوط كردن  واقعي

كنترل مقدار سيمان و تعيين  ثبت مقدار سيمان مصرف شده  مقدار سيمان بتن تازه  11
  هر بار پيمانه و مخلوط كردن نسبت آب به سيمان واقعي

  هر بار پيمانه و مخلوط كردن  افزونه كنترل مقدار ثبت مقدار افزونه مصرف شده  مقدار افزونه بتن تازه 12

  نسبت آب به سيمان بتن تازه  13
بر9و3،4هايبا تقسيم نمودن جمع رديف

يا هر روش آزمايش استاندارد  10رديف 
 شدهتوافق

  تر بر حسب نياز روزانه يا بيش  ارزيابي نسبت آب به سيمان

14  
مقدار هواي موجود در مخلوط 

با حباب  هاي بتن تازه براي بتن
  هوا

ارزيابي انطباق مقدار هوا با   وطهمطابق با استاندارد مرب
  مقدار هواي مقرر شده

  هاي با حباب هوا: براي مخلوط
بار  اولين پيمانه و حداقل يك -1

  در روز
تر متناسب با  به دفعات بيش -2

شرايط توليد و تاثير عوامل 
  محيطي

  يكنواختي  15
ايهآزمايش از طريق مقايسه مشخصه

هاي مختلف  شده از بخش هاي برداشته نمونه
 يك مخلوط

  در موارد ترديد  ارزيابي يكنواختي مخلوط

ارزيابي مقاومت در مقابل نفوذ  مطابق با استاندارد مريوطه  نفوذپذيري  16
  آب

هاي بعدي بر  در ابتداي كار، دوره
  اساس توافق

ر اساسهاي مربوطه يا بنامهمطابق با آيين  ها ساير مشخصه  17
 توافق به عمل آمده

هاي ارزيابي انطباق با مشخصه
  بر اساس توافق به عمل آمده  مورد نياز

  
 و توانايي باال، كيفيت با بتن ساخت لوازم داشتن اختيار در به مشروط بتن، توليد هنگام در مناسب كيفي كنترل  -ص

 معمـوال  مناسب تجهيزاتتامين  يها ينهباشد. هز مي يكنواخت صورت به مصالح اختالط و مناسب توليد ظرفيت
 درجـويي   صرفه طريق ازتوان  مي راها  هزينه اين مناسب، كيفيت كنترل اعمال با بزرگ يها پروژه در اما باالست
 بـا تـوان   مـي  مناسـب،  مصـالح  از اسـتفاده  صورت در. نمود جبران بتن، موثرتر اجراي و ساخت و مصالح مصرف
 بـا  نمـود؛  حاصل اطمينان نظر مورد مشخصات بهيابي  دست از حدودي تا بتن ختسا نوين تجهيزات از استفاده

 و حمـل  سـاخت،  تجهيـزات  بـر  نظـارت  بنـابراين . نمود غفلت تجهيزات بر نظارت ازتوان  مينگاه  هيچ وجود اين
  باشد.  مي كيفيت كنترل يها بخش ترين اساسي از بچينگ، خصوصا بتن اجراي

  . است شده بيان (بچينگ) بتن ساخت مركزي ايستگاه در رايج كيفيت لكنتر موارد) 9-10( جدول در

  مقاومتي رده و مقاومت -10-6-3
 دهنـده   هاي مواد تشكيل چنين ويژگي كيفيت بتن از نظر مقاومت، پايايي (دوام) و ساير نيازهاي محيطي و هم

ومت بـتن بـه عنـوان    بتن بايد با ضوابط مندرج در اين مشخصات فني مطابقت داشته باشد. در صورتي كه مقا
  هاي الزم بايد مطابق استاندارد ملي ايران تهيه گردند.  پايه، براي پذيرش بتن باشد، نمونه

 آوري شوند.  عمل 3205ها بايد در شرايط استاندارد شده رطوبت و دما مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره  نمونه  
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  (بچينگ) بتن ساخت مركزي ايستگاه در رايج كيفيت كنترل موارد -9-10 جدول
  تكرار  فعاليت

  ماهانه نمودن (واسنجي) دستگاه توزين كاليبره
  ماهانه هاكنترل دريچه

  ماهانه هاكننده افزودنيواسنجي توزيع
  ماهانه سنجواسنجي آب

  هفتگي سنجواسنجي رطوبت
  تر روزانه يا بيش هابررسي درصد رطوبت ريزدانه

  بار دو هفته يك مصالحگيري دماي اجزاي اندازه
  هفتگي بررسي رواداري بچينگ
  شده براي دستگاه بر اساس برنامه نگهداري تعريف بررسي مرمت و نگهداري

 
 است، استوار اي استوانه يها آزمونه يها آزمايش اساس بر بتن مشخصه فشاري مقاومت به مربوطه ضوابط كليه 

  . شود تبديل اي استوانه يها آزمونه نظير مقاومت به ها آن مقاومت بايد مكعبي يها آزمونه از استفاده صورت در
 شـامل  ايـران  بـتن نامه  آيين در شده تعيين مقاومت بندي رده اساس بر را بتن بايد توليدكننده C6، C8، C10، 

C12، C16، C20، C25، C30، C35، C40، C45 و C50 از بعد اعداد. نمايد مشخص C فشاري مقاومت بيانگر 
  . استمترمربع  ميلي بر نيوتن حسب بر بتن همشخص

 گيري شده  هاي اندازه درصد تمامي مقاومت 5مقاومتي است كه حداكثر  ،مقاومت فشاري مشخصه بتن
 15×30اي  هاي استوانه تر از آن باشد. آزمايش بر روي نمونه براي رده بتن مورد نظر، ممكن است كم

  شود.  گيري مي اندازه
 شود.  روزه تعيين مي 28هاي  ه بتن بر اساس آزمايشمقاومت فشاري مشخص  

روزه  28ها در سن  براي آزمايش مقاومت بتن، بايد حداقل دو آزمونه تهيه شود كه آزمايش مقاومت فشاري آن -
هاي فشاري به دست آمده به عنوان نتيجه نهـايي   و يا هر سن مقرر شده ديگري انجام پذيرد. متوسط مقاومت

توان يك آزمونه ديگر هـم بـه منظـور     شود. براي ارزيابي كيفيت بتن قبل از موعد مقرر مي آزمايش منظور مي
  انجام آزمايش مقاومت فشاري تهيه كرد. 

  برداري از كل هر سازه الزامي است.  نمونه 6برداري از هر رده بتن در هر روز و حداقل  حداقل يك نمونه -

  بتن پذيرش ضوابط -6-3-1- 10
 زيـر  ب و الف شرايط از يكي حداقل كهشود  مي تلقي قبول قابل و نظر مورد رده رب منطبق صورتي در بتن مشخصات

  باشد: برقرار
  . )3-10 رابطه (طبق نباشد مشخصه مقاومت ازتر  كدام كم هيچ مقاومت متوالي، نمونه سه آزمايش در  -الف

)10-3(  1,2,3 cX f  
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 مقاومـت  ينتـر  كوچـك  و باشـد  مشخصـه  مقاومـت  ازتـر   بيش سكالمگاپا 5/1 حداقلها  نمونه مقاومت متوسط  -ب
  . )5-10 و 4-10 روابط (طبق نباشدتر  كم مگاپاسكال 4 منهاي مشخصه مقاومت ازها  نمونه

)10 -4(  ave cX f 1.5   
)10 -5(  min cX f 4   

تـر باشـد يـا     ها از مقاومت مشخصه كـم  هاي نمونه مشخصات بتن در صورتي غير قابل قبول است كه متوسط مقاومت
  ). 7-10و  6-10تر باشد (طبق روابط  مگاپاسكال كم 4ها از مقاومت مشخصه  ترين مقاومت نمونه كوچك

)10-6(  min cX f 4   
)10 -7(  ave cX f 

 بـا  مطـابق  ولـي تلقـي نشـود    قبـول  قابـل  غير 7-10 و 6-10 روابط اخير بند معيار به توجه با كه را بتني مشخصات
 قبـول  قابـل  اي سازه نظر از ،تر بيش بررسي انجام بدون طراح تشخيص بهتوان  مي نباشد،هم  قبول قابل ب و الف بندهاي

  . كرد تلقي
 



 

 1پيوست 1

هاي كنترل ساخت و  چك ليست
  برداري بهره





  325  برداري بهره و ساخت كنترل يها ليست چك -1 پيوست

 

  داريبر هاي كنترل ساخت و بهره چك ليست -1 پيوست

 ها سازي بتني ساختمان كف كنترل ليست چك

    مدرك: سريال شماره    تاريخ:

 بازديد: درخواست شماره      جزء: پيمانكار

 سازه: مشخصات و محل      : كف موقعيت و كد  
 

مرجع  روش كنترل/ ناظر اجرا ناظر كنترل كيفي
 كنترل

يف موارد قابل كنترل
رد

 

  كنترل اوليه  كنترل نهايي
OK OK NC OK NC NA 

 1 تراز خاك كوبيده شده  برداري نقشه         

 2  كار رفته در بلوكاژ همصالح ب  نقشه         

 3  رعايت پالن بلوكاژ(ابعاد)  نقشه/متركردن         

 4 سازي كار رفته در كف هابعاد و اندازه ميلگردهاي ب  نقشه         

 5  ي كشي)بندي (قوط قالب  چشمي      

 6  محل قرارگيري تاسيسات در كف  نقشه         

 7  ساختن و ريختن بتن مگر  مشخصات فني         

 8  رعايت پالن و تراز مورد نظر در بتن مگر  نقشه/متركردن         

 9  سازي) اي(كف ساختن و ريختن بتن سازه  مشخصات فني         

 10  اي راز مورد نظر در بتن سازهرعايت پالن و ت  نقشه/متركردن         

 11  سازي درز انقطاع كف  نقشه/متركردن       

 12  كشي شمشه و ماله  چشمي         

 13  سازي آوري بتن كف عمل  چشمي         

  
  توضيحات:

 OK   مورد قبول :NC,مجددا مورد كنترل قرار گيرد)    : عدم تطابق (بايد پس از رفع موردNAل كاربرد: غير قاب 

 
 

 كارشناس اجرايي QCكارشناس  سرپرست اجرايي QA/QCسرپرست

 نام:  نام:  نام:  نام:  

 ساعت:تاريخ و  ساعت:تاريخ و  تاريخ:  تاريخ:  

 تاريخ بازديد مجدد:     

  امضاء  
  
 

 امضاء  امضاء 
  
 

 امضاء 
  
 

  

 سرپرست نظارت مقيم توضيحات:

 نام:  

 

  تاريخ و  امضاء: 
  
 

  

  پروژه: 
  شماره فرم:  

  ها سازي بتني ساختمان چك ليست كنترل كفنام فرم: 
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 آرماتوربندي  كنترل ليست چك

    مدرك: سريال شماره    تاريخ:

 :نقشه شماره      جزء: پيمانكار

 سازه: مشخصات و محل      اي:  المان سازه موقعيت و كد  
 

  كنترل/ روش اظر اجرايين ناظر كنترل كيفي
 كنترل مرجع

يف كنترل قابل موارد
رد

 

  كنترل اوليه  نهاييكنترل 
OK OK NC OK NC NA 

 1 نوع آرماتور نقشه            

 2 قطر آرماتور نقشه          

 3 طول نقشه/متركردن            

 4 فاصله بين آرماتورها نقشه/متركردن            

 5  محل قرارگيري / تميزي آرماتورها (رنگ، روغن، گل و الي و ...) ينقشه / چشم            

 6 شكل (وضعيت خم) نقشه            

 7 (اورلپ)/طول مهاري طول وصله پوششي نقشه            
 توضيحات:

OK   مورد قبول :NC,مجددا مورد كنترل قرار گيرد)    : عدم تطابق (بايد پس از رفع موردNAد: غير قابل كاربر  

  
 كارشناس اجرايي QCكارشناس  سرپرست اجرايي QA/QCسرپرست

 نام:  

 تاريخ:  

 نام: 

 تاريخ:  

 نام:  نام: 

 ساعت:تاريخ و  ساعت:تاريخ و 

 تاريخ بازديد مجدد:     

  امضاء  
  
 

  امضاء 
  
 

 امضاء 
  
 

 امضاء 
  
 

  

 سرپرست نظارت مقيم توضيحات:

 نام:  

 

  ريخ و  امضاء:تا 
  
 

  

  پروژه: 
  شماره فرم: 

  چك ليست كنترل آرماتوربندينام فرم: 
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 ريزي پس از بتن يها كنترل ليست چك

    مدرك: سريال شماره    تاريخ:

 :ريزي مجوز بتن شماره    ريزي: تاريخ بتن  جزء: پيمانكار

 سازه: مشخصات و محل  ريزي: حجم بتن    : اي كد و موقعيت المان سازه  

 

  كنترل/ روش  ناظر اجرايي ناظر كنترل كيفي
 كنترل مرجع

يف كنترل قابل موارد
رد

 

  كنترل اوليه  كنترل نهايي
OK OK NC OK NC NA 

 1 (بالفاصله بعد از گيرش اوليه) آوري موقع عمل هشروع ب زمان گيرش اوليه          

 2 بزمان بازكردن قال مشخصات فني          

 3 شكل ظاهري سازه (كنترل كرموبودن يا لب پر شدن ...) چشمي          

  4 نگهداري و مصرف صحيح مواد، مصالح و تجهيزات چشمي        

 5 آوري پوشش مناسب جهت عمل چشمي          

 6 آوري مدت زمان عمل مشخصات فني         

  
 توضيحات:

  OK   مورد قبول :NC مجددا مورد كنترل قرار گيرد)    (بايد پس از رفع مورد,: عدم تطابقNA غير قابل كاربرد :  
 

 كارشناس اجرايي QCكارشناس  سرپرست اجرايي  QA/QCسرپرست

 نام:  نام:  نام:  نام:  

 تاريخ و ساعت:  ساعت:تاريخ و  تاريخ:  تاريخ:  

 تاريخ بازديد مجدد:     

  امضاء  
  
 

 امضاء  امضاء 
  
 

 امضاء 
  
 

  

 سرپرست نظارت مقيم توضيحات:

 نام:  

 

  تاريخ و  امضاء: 
  
 

 

  پروژه: 
  شماره فرم:  

   ريزي چك ليست كنترل پس از بتننام فرم: 
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 ريزي حين بتن  كنترل ليست چك

    مدرك: سريال شماره    تاريخ:

 :درخواست بازديد شماره      جزء: پيمانكار

        ريزي: حجم بتن

 سازه: مشخصات و محل      : اي كد و موقعيت المان سازه  

 

. . . . . . . . . . . . . ريزي:  از . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  عت بتنسا  ريزي:  تاريخ بتن

 :ريزي بتن كيفيت زارشگ شماره دماي محيط: 

  □برفي  □باراني  □:  معموليجوي شرايط 
 

 روش كنترل/  ناظر اجرايي ناظر كنترل كيفي
 مرجع كنترل

يف  موارد قابل كنترل
رد

 

  كنترل اوليه  كنترل نهايي
OK OK NC OK NC NA

بازديد بارنامه ميكسر          رعايت طرح اختالط توسط بچينگ 11
چشمي          كيفيت بتن از لحاظ اختالط و همگن بودن 22
زمان ساخت و تخليه          كنترل عدم توقف بيش از حد ميكسر 33
چشمي          ريزي و عدم جداشدگي كنترل نحوه بتن 44
چشمي          ريزيهاي بتنكنترل ويبره زدن و ضخامت اليه 55
گيرياندازه          66 بتنضخامت 
چشمي          ريزيتميزكاري لبه قالب بعد از بتن 77
چشمي          كشي و پرداخت با ماله چوبي شمشه 88
چشمي          پرداخت با ماله فلزي بعد از آب انداختن بتن 99

  
 توضيحات:

  OK  مورد قبول :NCرل قرار گيرد)  : عدم تطابق (بايد پس از رفع مورد، مجددا مورد كنتNA غير قابل كاربرد : 

 كارشناس اجرايي QCكارشناس سرپرست اجرايي   QA/QCسرپرست

نام:  نام:    نام:  نام: 

تاريخ:  تاريخ:    ساعت:تاريخ و  ساعت:تاريخ و 

 تاريخ بازديد مجدد:   
  امضاء  
  
 

 امضاء 
  

 امضاء 
  

 امضاء 
  

  

 رست نظارت مقيمسرپ توضيحات:

 نام:  

 

  تاريخ و  امضاء: 
  
 

 

  پروژه: 
  شماره فرم:  

   ريزي بتن حينچك ليست كنترل نام فرم: 
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 كنترل كيفيت سيمان ليست چك

 شماره سريال مدرك:    تاريخ: 

 :محل و مشخصات سازه  شركت:
 

  آزمايش شرح
 آزمايش آيا  مطابق با استاندارد

  ؟شود مي انجام
 آزمايش رتوات آيا

  ؟شود مي انجام
آيا نتايج در محدوده مجاز 

  استاندارد قرار دارد؟
  خير  بله  خير  بله  خير  بله  ايران  المللي بين

            ASTM C191 ISIRI 392  زمان گيرش
            ASTM C204 ISIRI 390  نرمي (بلين)
            ASTM C151 ISIRI 391  انبساط اتوكالو

            - ASTM C188  چگالي
            EN196-1 ISIRI 389  مقاومت فشاري و خمشي

            ASTM C186 ISIRI 394  حرارت هيدراسيون
            ASTM C114 ISIRI 1692~1695 اكسيدها، افت وزني در اثر حرارت و ...

 
  توضيحات:

  
  
  
  

  
  

 سرپرست نظارت مقيم توضيحات:

 نام:  

 

  تاريخ و  امضاء: 
  
 

 

  پروژه: 
  : شماره فرم

   كنترل سيمان نام فرم:
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 بندي قالب  كنترل ليست چك

    شماره سريال مدرك:   تاريخ:

 :نقشه شماره     جزء: پيمانكار

 سازه: مشخصاتومحل    اي: المان سازه موقعيت و كد
 

 كنترل/ روش  ناظر اجرايي  ناظر كنترل كيفي
 كنترل مرجع

يف كنترل قابل موارد
رد

 

  كنترل اوليه  كنترل نهايي
OK OK NC OK NC NA 

 1 ها)اندازها (لقمهپوشش بتن روي آرماتور و و ضعيت فاصله نقشه/متركردن         

 2 تميزي و نظافت قالب چشمي         

 3 درزگيري قالب چشمي         

 4 كاري قالب روغن چشمي         

 5 ابعاد قالب نقشه/متركردن      

 6 شاقول بودن قالب شاقول         

 7 راستا بودن قالب هم ريسمان         

 8 (ابعاد ومحل استقرار) بازشوها نقشه/متركردن         

 9 محل استقرار قطعات الحاقي و مدفون در بتن ابعاد و نقشه/متركردن         

 10 تمام شده)كشي (به منظور كنترل سطح ريسمان نقشه/متركردن         

 11 ها و مهارهاي جانبي قالب و ...) (بستن بولت استحكام قالب چشمي        

 12 درزانبساط / درز اجرايي (محل استقرار) نقشه         

 WATER STOP 13 محل استقرار نقشه         

 WATER STOP 14 نحوه اتصال چشمي         

  
 توضيحات:

OK  مورد قبول :NC,مجددا مورد كنترل قرار گيرد)  : عدم تطابق (بايد پس از رفع موردNAغير قابل كاربرد :  

 

 كارشناس اجرايي QCكارشناس  سرپرست اجرايي   QA/QCسرپرست

 نام:  نام:  نام:  نام:  

 ساعت:تاريخ و  ساعت:تاريخ و  تاريخ:  تاريخ:  

 تاريخ بازديد مجدد:     

  اءامض  
  
 

 امضاء 
  
 

 امضاء 
  
 

 امضاء 
  
 

  

 سرپرست نظارت مقيم توضيحات:

 نام:  

 

  تاريخ و  امضاء: 
  
 

 

  پروژه: 
  شماره فرم:  

   بندي كنترل قالب نام فرم:
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 ريزي قبل از بتن  كنترل ليست چك

    شماره سريال مدرك:   تاريخ:

 :نقشه شماره    جزء: پيمانكار

 سازه: مشخصات و محل :ريزي بتن حجم  اي: لمان سازهكد و موقعيت ا
 

 ناظر كنترل كيفي

 مرجع كنترل/ روش ناظر اجرايي
 كنترل

يف كنترل قابل موارد
رد

 

كنترل 
  نهايي

كنترل 
  اوليه

OK OK NC OK NC NA 

 1 ريزيكنترل تميز بودن مقطع بتن چشمي     
 2 ريزيبتنكنترل حضور نفرات الزم جهت چشمي     
 3 نمودن بتنكنترل سالم بودن تجهيزات متراكم اندازي آزمايشيراه      

 4 نمودن بتنكنترل نوع و تعداد تجهيزات متراكم چشمي        

  
      

 استعالم از
 5 كنترل سالم بودن پمپ بتن  آالتمسوول ماشين

 
هت استقراردسترسي جكنترل وضعيت مناسب زمين و راه  چشمي    

  6 پمپ

 
    

 درخواست از
  آالتمسوول ماشين

كار (جهت شستشوي احتمالي مقطع حضور تانكر آب پاي
 7 پمپ بتن و ...)ريزي، بتن

 
    

  -اندازي آزمايشيراه
 چشمي

دستي،بودن تجهيزات پرداخت سطح بتن (ماله  كنترل سالم
  8 ماله دوار، شمشه ويبره و ...)

 
    

  -زي آزمايشيانداراه
 چشمي

دستي،كنترل نوع و تعداد تجهيزات پرداخت سطح بتن (ماله
  9 ماله دوار، شمشه ويبره و ...)

 
 كنترل تجهيزات ريختن بتن  چشمي    

 لوله، شوت و ...)(باكت، قيف
10  

 توضيحات:

OK  مورد قبول :NCعدم تطابق (بايد پس از رفع مورد، مجددا مورد كنترل قرار گيرد :  (NA غير قابل كاربرد : 

 كارشناس اجرايي QCكارشناس سرپرست اجرايي QA/QCسرپرست

 نام:  نام:  نام:  نام:  

 ساعت:تاريخ و  ساعت:تاريخ و  تاريخ:  تاريخ:  

 تاريخ بازديد مجدد:   
  امضاء  
  
 

 امضاء 
  

 امضاء 
  

 امضاء 
  

 

  

 مقيم سرپرست نظارت توضيحات:

 نام:  

 

  تاريخ و  امضاء: 
  
 

  

  پروژه:
  شماره فرم:  

   ريزي چك ليست كنترل قبل از بتننام فرم:
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 كنترل كيفيت آب و مواد افزودني شيميايي ليست چك

 شماره سريال مدرك:  تاريخ: 

 :محل و مشخصات سازه  شركت:

 

  شرح آزمايش
مطابق با   مطابق با استاندارد

  استاندارد
ا تواتر آزمايش آي

  شود؟ انجام مي
آيا نتايج در محدوده مجاز 

  استاندارد قرار دارد؟
  خير  بله  خير  بله  خير  بله  ايران  المللي بين

           - ASTM D1293  آب pHتعيين 
           - ASTM D511  هاي كلسيم منيزيم آبيون

           - ASTM D1067  اسيدي يا قليايي بودن آب
           - ASTM D1888 حلول در آبذرات معلق و مواد م

           ASTM D512 ISIRI 7147  يون كلريد در آب
           - ASTM D516  يون سولفات در آب

           - ASTM C494  مواد شيميايي pHتعيين 
           - ASTM C494  وزن مخصوص مواد شيميايي

           - ASTM C494 ميزان مواد جامد مواد شيميايي
رد استفاده در بتن تازه ودر برخي از موا

              -   -   مقايسه با نتايج اوليه 

 توضيحات:

  

 سرپرست نظارت مقيم توضيحات:

 نام:  

 

  تاريخ و  امضاء: 
  
 

 

  پروژه: 
  شماره فرم:  

   كنترل كيفيت آب و مواد شيميايي افزودنينام فرم: 
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  هاي بتن كنترل و بازرسي مشخصه ليست چك

 سريال مدرك:شماره   تاريخ:

 ه:ساز مشخصات و محل  شركت:

  آزمايش - نوع بازرسي   شرح آزمايش
آيا آزمايش انجام 

  شود؟ مي
آيا تواتر آزمايش 

  شود؟ انجام مي
آيا نتايج در محدوده مجاز 

  استاندارد قرار دارد؟
  خير  بله  خير  بله  خير  بله

            آزمايش در ابتداي كار ها براي طرح اختالط نعيين نسبت

محاسبه بر اساس كلريد موجود در  ميزان كلريد در مخلوط
 دهنده بتن مواد تشكيل

            

            كردن يا معادل آنآزمايش خشك ميزان رطوبت در سنگدانه درشت

گيري به طور مداوم، آزمايشاندازه  ميزان رطوبت در سنگدانه ريز
              كردن يا معادل آن خشك

  رواني بتن

مقايسه با وضعيتبازرسي عيني (
              ظاهري مورد نياز بتن)

آزمايش رواني (ارزيابي انطباق ميزان
رواني يا رواني مورد نياز و كنترل 

  تغييرات احتمالي آب)
            

            آزمايش وزن مخصوص  وزن مخصوص بتن تازه
هاي  مقاومت فشاري آزمونه

              آزمايش مطابق استاندارد  گيري شده قالب

خصوص ظاهري بتن سختوزن م
 شده سبك يا سنگين

              آزمايش مطابق استاندارد

            ثبت مقدار آب اضافه شده مقدار آب اضافه شده به مخلوط
            ثبت مقدار سيمان مصرف شده  مقدار سيمان بتن تازه
            ثبت مقدار افزونه مصرف شده  مقدار افزونه بتن تازه

با استفاده از هر روش آزمايش توافق  هنسبت آب به سيمان بتن تاز
              شده

مقدار هواي موجود در مخلوط بتن
              ASTM C173  هاي با حباب هوا تازه براي بتن

  يكنواختي
آزمايش از طريق مقايسه

شده  هاي برداشت هاي نمونه مشخصه
  هاي مختلف يك مخلوط از بخش

            

            BS 12390-8  نفوذپذيري

هاي مربوطه برنامهمطابق با آيين  هساير مشخص
              آمده اساس توافق به عمل

  

 سرپرست نظارت مقيم توضيحات:

 نام:  

 تاريخ و  امضاء:  
 

  پروژه: 
  شماره فرم: 

   هاي بتن كنترل و بازرسي مشخصهنام فرم: 
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كنترل مصالح سنگي ليست چك  

 :شماره سريال مدرك  تاريخ:

 :سازه صاتمشخ و محل  شركت:

 

مطابق با   مطابق با استاندارد  شرح آزمايش
  استاندارد

آيا تواتر آزمايش 
  شود؟ انجام مي

آيا نتايج در محدوده مجاز 
  استاندارد قرار دارد؟

  خير  بله  خير  بله  خير  بله  ايران  المللي بين
            ASTM C136 ISIRI 447  بندي دانه

            ASTM C127, C128 ISIRI 578, 611, 1686  ها وزن مخصوص و جذب آب سنگدانه
            ASTM C131 ISIRI 448  آنجلس) (لس مقاومت سايشي

            ASTM D4791 ISIRI 11269  هاي پولكي و سوزنيدرصد سنگدانه
            ASTM C142 ISIRI 4978  هاي رسي كلوخه

            ASTM C40 ISIRI 4979  ناخالصي مواد آلي
            ASTM C117 ISIRI 446  200رد شده از الك شماره 

            SE ASTM D2419 ISIRI 1685اي  ارزش ماسه
            ASTM C1260 ISIRI 8753  واكنش قليايي سيليسي تسريع شده

            ASTM C586 ISIRI 7656  هاي كربناتي سنگ واكنش قليايي
 توضيحات:

  
  

  

 سرپرست نظارت مقيم توضيحات:

 نام: 

 

 تاريخ و امضا:
  
 

 

  پروژه: 
  شماره فرم:  

   كنترل مصالح سنگينام فرم: 

  



  335  برداري بهره و ساخت كنترل يها ليست چك -1 پيوست

 

 گزارش پيگيري كاليبره تجهيزات

 شماره سريال مدرك:  
 

 نام وسيله:

 كد شناسايي: 

  نام وسيله: 
 كد شناسايي: 

يف
رد

 

  داخلي كاليبره  خارجي كاليبره  داخلي كاليبره  خارجي كاليبره

شماره   تاريخ انجام شد؟ شماره مدرك
 كمدر

انجام 
 شد؟

 شماره مدرك  تاريخ
انجام 
 شد؟

شماره   تاريخ
 مدرك

انجام 
 شد؟

  تاريخ

CAL-     CAL-     CAL-     CAL-     1  
CAL-     CAL-     CAL-     CAL-    2  
CAL-     CAL-     CAL-     CAL-    3  
CAL-     CAL-     CAL-     CAL-    4  
CAL-     CAL-     CAL-     CAL-    5  
CAL-     CAL-     CAL-     CAL-    6  
CAL-     CAL-     CAL-     CAL-    7  
CAL-     CAL-     CAL-     CAL-    8  
CAL-     CAL-     CAL-     CAL-    9  
CAL-     CAL-     CAL-     CAL-   10  
CAL-     CAL-     CAL-     CAL-   11  
CAL-     CAL-     CAL-     CAL-   12  
CAL-     CAL-     CAL-     CAL-   13  
CAL-     CAL-     CAL-     CAL-    14  
CAL-     CAL-     CAL-     CAL-    15  

 
 توضيحات:

 

 
 QCكارشناس  QA/QCسرپرست

  نام:
  تاريخ:
  امضاء:

  
 

 نام:
  :تاريخ
  امضاء:

  
  

  

 سرپرست نظارت مقيم توضيحات:

 نام: 

 تاريخ و  امضاء: 
  

  پروژه: 
  شماره فرم: 

   گزارش پيگيري كاليبراسيون تجهيزاتنام فرم: 
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  (مطابق روش طرح مخلوط ملي)بتنقاومت فشاري متوسط تعيين م ليست چك

 شماره سريال مدرك:  تاريخ:

 :محل و مشخصات سازه  : (N/mm2)مقاومت فشاري مشخصه

  هاي قبلي وجود دارد؟ آيا نتايج آماري در مورد پروژه موجود يا پروژه  :(N/mm2) انحراف معيار نتايح آماري
 

  كارگاه بندي رتبه
  بتن مشخصه مقاومت و كارگاه بندي رتبه ساسا بر معيار انحراف

 (N/mm2) بتن مشخصه مقاومت

  تر بيش و 40  35 و 30  25  20  16
  5/4  4  5/3  3  5/2  الف
  5/5  5  5/4  4  5/3  ب
  5/6  6  5/5  5  5/4  ج

  

  وضعيت كنترل كيفيت  شرايط توليد و كنترل  وضعيت كنترل كيفيت  شرايط توليد و كنترل
  ج  ب  الف  ج  ب  الف

ين يا پيمانه كردن توز
 سيمان

 نظارت بر توليد حجمي وزني وزني
در سطح
 عالي

در سطح 
 خوب

درسطح 
 ضعيف

توزين يا پيمانه كردن 
 سنگدانه

 موجود است موجود است امكانات آزمايشگاهي  حجمي حجمي وزني
در سطح 
 محدود

 گاهي اوقات مداوم تداوم در آزمايش بدون كنترل كنترل شده كنترل شدهبندي سنگدانه كنترل دانه
در سطح 
 محدود

 بدون كنترل كنترل شده كنترل شده كنترل رطوبت سنگدانه
نيروي متخصص توليد 

 موجود است موجود است  بتن
در سطح 
  محدود

  

 (N/mm2)حاشيه امنيت طرح مخلوط بتن در صورت عدم وجود هر گونه اطالعات در مورد انحراف معيار بر حسب 

  50تا  40  35و30  25  20  تر و كم 16  مقاومت مشخصه
  11  5/10  5/9  5/8  5/7 انحراف معيار

  

 (N/mm2)تعيين مقاومت فشاري متوسط الزم 

    )N/mm2(انحراف معيار مربوط به پروژه حاضر  )N/mm2(مقاومت فشاري مشخصه 
1 ( fcm = fc + 1 /34 s + 1 /5   2( fcm = fc + 2 /33 s - 4   

   2و1ين روابطحداكثر مقدار مقاومت فشاري از ب
  

 سرپرست نظارت مقيم توضيحات:

 نام: 

 

 تاريخ و امضاء:
  
 

 

  پروژه:
  شماره فرم: 

   تعيين مقاومت فشاري متوسط بتننام فرم: 
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