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 معرفی  : فصل اول

 

 

 (SCCتعریف بتن خودتراکم ) 1-1

نیازی    برای تراکم   گیرد و قرار می  بدون جدا شدگی در درون قالب  است که با جریان پذیری باالبتن خودتراکم بتنی  

ا  صالح متعارف و در برخی از موارد ببتنی است که با م  SCC. در حالت کلی،  نداردتجهیزات ارتعاش مکانیکی    به

بتن  ،  شود. همچنین بتن خودتراکم با نام های بتن خودمتراکمساخته می  1( VMAافزودنی اصالح کننده ویسکوزیته )

در این باشند.  می  SCCشوند که همگی جزء زیر گروه های  و برخی از نام های دیگر شناخته می    خودتراکم شونده

 کند. را برآورده نمی بتن خودتراکم و ویژگی های ، واژه بتن معمولی اشاره به بتنی است که تعاریف راهنما

 مزایای بتن خودتراکم  2-1

باشد.  بتن ریزی شود دارای مزیت های فنی و اقتصادی بی شماری میصورت صحیح ساخته و  بتن خودتراکمی که به

بتن خودتراکم است.   از  استفاده  توجیه  یا هردو، دالیل  و  ارتقاء عملکرد  و  ریزی  بتن  در  بتن  صرفه جویی  مزایای 

 خودتراکم عبارتند از: 

 کاهش کاربرد تجهیزات و نیروی انسانی؛ ▪

تراکم مکانیکی( برای اطمینان از تراکم. این امر سبب صرفه جویی در هزینه های مربوط  عدم نیاز به ارتعاش ) ▪

 شود.  تجهیزات دستگاه ویبره می د تهیه، نگهداری و کاربر  به

 نیاز کمتر به انجام عملیات ماله کشی و تسطیح برای رسیدن به سطوح صاف )ویژگی خودترازی(؛ ▪

تراکم و تسطیح، ویژگی خود تراکمی بتن سبب رسیدن به خواص مکانیکی مدنظر    عملیات  فارغ از مهارت خدمه ▪

 شود.می

 واسطه افزایش نرخ بتن ریزی؛ب و ساز  افزایش سرعت ساخت ▪

پیچیده در حالی که کیفیت بتن   تسهیل و تسریع در پر شدن مقاطع با تراکم آرماتور زیاد و قالب های با هندسه ▪

 شود.  تجهیزات و یا هردو می  وری، کاهش هزینهبهره بهبود باعثشود. این امر می  حفظ

 
1. Viscosity-modifying admixture   
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 تولید صنعتی بتن خودتراکم / )راهنمای کاربردی( 

دتراکم  در طی بتن ریزی: ویژگی جاری شدن بتن خو  و کاهش آن   نقاط تخلیه بتن انعطاف پذیری بیشتر در   ▪

جابجایی مکرر تراک میکسر و جابجایی لوله های پمپ بتن را کاهش دهد )کاهش تعداد پمپ ها،   تواندمی

پمپ و غیره(. این امر باعث انعطاف پذیری بیشتر در برنامه ریزی ساخت و فراهم نمودن منابع تعداد نیروهای  

 شود. مورد نیاز زمانی و مالی می

کاهش سر و صدا در محل ساخت پروژه )بویژه در مناطق شهری که آسایش ساکنین پیرامون پروژه در اولویت   ▪

 سنگین برای تراکم وجود دارد(.  زنی  یبرهوعلمیات نیاز به  ،است و در مقاطع مورد بتن ریزی

کاهش نیاز به ویبره برای ساخت و ساز هایی که معموالً نیاز به ویبره زنی سنگین دارند )مانند بتن های دارای   ▪

الیاف و قطعات پیش ساخته(؛ در برخی از موارد، بتن ریزی بدون سر و صدا می تواند پتانسیل افزایش مدت  

 نواحی شهری به همراه داشته باشد.  زمان بتن ریزی را در 

و این    کنندآلودگی صوتی زیادی تولید می  ،: تجهیزات قطعات پیش ساخته برای تراکم بتنکاهش حق بیمه ▪

پرداخت درمان کارگران  کند که مسئول  امر تولید کنندگان را ملزم به پرداخت حق بیمه به موسسات بیمه می

ای بتن خودتراکم را جبران نماید. این امر مورد  تواند هزینه هیادی میکم شنوا هستند. کاهش حق بیمه تا حد ز 

 توجه تولیدکنندگان قطعات پیش ساخته بتنی است.  

کارمندان و کارگران بواسطه تسهیل کار ایمن در محیط کار بواسطه کاهش خطرات    کاهش آسیب ها و صدمات ▪

 Walravenو زمینی )  خطوط هوایی  کاهش مسافرت در و  در محیط کار  سیم های برق    حذف  و همچنینسفر  

2003 .) 

خودتراکم   ▪ بتن  بواسطه  تقویتی:  های  آرماتور  جزییات  اجرای  برای  بیشتر  پذیری  که  انعطاف  مناطقی  در 

بتن    توانمی  های تقویتی در فواصل کمتری نسبت به هم قرار دارند را بدون ایجاد مشکل کرموشدگیآرماتور

 .  ریزی کرد

قالب    دگی با استفاده از بتن خودتراکم،ی و نشانه آب انداختگی بتن و رنگ پریعاری از کرموشدگسطوح صاف  ▪

کیفیت سطح عالی در بتن هایی که جنبه زیبایی شناختی دارند آید.  بدست می  با کیفیت و روغن قالب مناسب

 در ساخت و ساز های مسکونی حائز اهمیت است. 

حذف نیاز به اجرای الیه تراز کننده سطح برای کف نهایی که در آن کاشی و سرامیک و یا صفحات دیگر بکار   ▪

 رود. می

ریزی در محل هایی که نیاز به بازسازی و تقویت سازه داشته باشد و یا امکان ویبره زدن و تراکم    اجرای بتن ▪

 در حالت معمول وجود نداشته باشد.بتن 

متر ( وجود ندارد    2/1استفاده در سازه هایی که قالب ارتفاع زیادی دارد و امکان ریختن بتن از ارتفاع استاندارد ) ▪

   کارایی بسیار باالیی دارد.ع بتن این نو



 صنعتی بتن خودتراکم / )راهنمای کاربردی( تولید  

 تاریخچه توسعه بتن خودتراکم  3-1

گسترش این فناوری، برای    یبتن خودتراکم مورد استقبال گسترده ای در ژاپن قرار گرفت. در ابتدا  1980در سال  

ای  اطمینان از تراکم مناسب در پروژه هایی که دوام و عمر خدمت بتن مورد نگرانی بود، روش ها و دستورالعمل ه

بتن خودتراکم برای تسهیل اجرای ساخت و کاهش هزینه های زمانی و   ،در گام های بعدیمناسبی توسعه داده شد. 

برای    حدوددسترسی م  در مقاطع با تراکم آرماتور باال و نواحی با  تاکنون،  مالی مورد استفاده قرار گرفت. از آن زمان

طع  و بتن ریزی مق  . این مناطق عبارتند از الینیگ مقاطع تونلدشومیاستفاده  SCC   ،عملیات بتن ریزی و ویبره زنی

. منابع زیادی در مورد استفاده و کاربرد بتن خودتراکم در  باشدمی  شوند و غیرهستون های فوالدی که با بتن پر می

، 1993و همکاران )  Hayakawa(؛  1993و همکاران )  Tanakaهای مختلف وجود دارند که عبارتند از:  کاربری

 Izumi(؛  1994و همکاران )  Takeuchi(؛  1994و همکاران )  Okamura(؛  1993و همکاران )   Miura(؛  1995

و همکاران    Ushijima(؛  1996و همکاران )  Kitamura(؛  1996و همکاران )  Fukute(؛  1995و همکاران )

(1995 .) 

مورد استفاده قرار گرفته است. سازه هایی مانند پایه و عرشه    در ترمیم سازه های بتنی در کانادا و سوئیس  SCCاخیراً  

ضای  پر شدن قالب در ف،  SCCها با استفاده از  ها و دیوارهای حائل که در آنپارکینگ پل، اسکله دریایی، مقاطع تونل،  

 (. Morin  2002 و  Khayat؛ Hunkeler  2001و  Jacobs) است. آمدهکم با سطح کیفی مناسب بدست 

های درجاساز  باال در سازه  این نسل جدید از بتن با عملکرد  در کشورهای بسیاری  پس از توسعه بتن خودتراکم در ژاپن،

؛ Skarendahl  2001؛  Aïtcin  1998و    Khayat؛  RILEM  2000و پیش ساخته مورد استفاده قرار گرفت ) 

Walraven 2001 ؛Ouchi 2001 .) 

-د چشمگیری داشته است. در کارخانهآمریکای شمالی به ویژه در صنعت پیش ساخته رش  استفاده از بتن خودتراکم در

گیرد.  مورد استفاده قرار می   2000طور مستمر از سال  قطعات پیش ساخته ایاالت متحده بتن خودتراکم به  صنایع  های

  اکسپوز   های معماری های طبقاتی و پنل  پارکینگ   های پیش ساخته، ساختید المانعمده مصرف بتن خودتراکم در تول

متر مکعب بود که    135،000برآورد    2000حجم مصرف بتن خودتراکم در صنعت پیش ساخته در سال    باشد.می

درصد از صنایع پیش ساخته در آمریکا از    40تقریباً    2002در سال  میلیون مکعب رسید.    8/1به    2003در سال  

های جدید با ایده استفاده از تکنولوژی  در حال حاضر در برخی از موارد نیز کارخانهکردند.  بتن خودتراکم استفاده می

در صنعت بتن آماده کماکان در مراحل ابتدایی خود   SCCاز سوی دیگر استفاده از  گردند. بتن خودتراکم تاسیس می

 (. 2002و همکاران،   Vachonمترمکعبی انجام شده است ) 100،000برآورد  2002باشد و در سال می
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 مطالعات موردی  4-1

پروژه موفق مورد مطالعه قرار گرفته است که در   5شامل چند پروژه بتن خودتراکم است. در این جدول  1-1جدول 

استفاده شده است.   بتن خودتراکم  برای شرایط مختص  آنها  این مطالعات موردی فقط  ارائه شده در  طرح مخلوط 

 تراکم به فصل چهارم مراجعه کنید. راحی طرح مخلوط بتن خودباشد. برای طخودشان می

 فلوریدا -اورالندو –روگذر عابر پیاده 
چالش: مقرر بود طرح مخلوطی در بخشی از سازه پل مورد بتن ریزی  

در  بود.    mm  75حداکثر اسالمپ   این طرح مخلوط دارای  قرار گیرد.
تراکم صحیح   برای  ویبراتور  از  استفاده  با  واقع  با توجه  بتن  نوع  این 

 . مقطع بلند و باریک غیر ممکن بود
ریزی این مقطع بتن  SCCراه حل: پیمانکار پیشنهاد نمود با استفاده از  

  SCCشود. تنها تغییری که در مشخصات پروژه انجام شد، استفاده از  
 بجای بتن اسالمپ دار بود.  

   طرح مخلوط: 
 3kg/m 309   سیمان:

 3kg/m 77   بادی/سرباره کوره آهن:خاکستر 

 3kg/m 684   (:No. 57سنگدانه درشت دانه )

 3kg/m 322   (:No. 89سنگدانه درشت دانه )

 3kg/m 758   سنگدانه ریزدانه:
W/CM  43/0 

   افزودنی های شیمیایی: 
 mL/kg 8/9  فوق کاهنده آب 

 mL/kg 0/1  دیرگیر کننده

  mL/kg  ویسکوزیتهاصالح کننده 
95/1 

   خواص تازه بتن: 
 mm  710  جریان اسالمپ 

   مقاومت فشاری بتن 
 MPa4/12   ساعته  24

 MPa2/17   ساعته  30

  MPa5/51   روزه  28

 

 ( Mactec)شرکت  Harding ESEمهندسین مشاور سازه / معماری : 
   Ewellتولید کننده بتن آماده : شرکت 

   Martin K. Ebyشرکت ساختمانی پیمانکار: 

 توضیحات: 
 دقیقه  45الی  30زمان حمل تقریبی: 

  m  7/17طول دیوارها: ؛ m 7/6ارتفاع دیوار: 
 m 4/3 :اتصال سرد مهندسی 

 SCC  :m 6/4ارتفاع مجاز سقوط آزاد 



 صنعتی بتن خودتراکم / )راهنمای کاربردی( تولید  

 عملیات تراکم : بدون ویبره زنی 
 کرد. حفظ C 32ی دماساعت در  5/2در مدت وفقه بتن ریزی، مخلوط کارایی خود را برای 

 

 

 امریکا، واشینگتن -موزه ملی هند

امریکا در واشینگتن مال ساخته شد و به لحاظ معماری بیرونی شبیه به یک قطعه سنگ که به مرور زمان توسط باد و آب  -موزه ملی هند
متر مربع    24،000طبقه دارای مساحت حدود    5المان بسیار نمادین و خاص است. مساحت این ساختمان    ساییده شده، طراحی شد. این

 باشد. سازه این ساختمان دارای زویای قائم نبوده و همه اشکال به درخواست مشتری بوده است.   می
 

تراکم بیش از حد آرماتور و    ،در این پروژه  SCCدلیل اصلی استفاده از  
برای    یاشکال پیچیدۀ سازه بود. شکل سازه و قالب به نحوی بود که فضای

ها باعث از بین رفتن شکل ظاهری  انجام ویبره وجود نداشت. لرزش قالب
توجهی از بتن در معرض محیط بیرونی قرار    شد و مقدار قابلمدنظر می

ی بتن، حائز اهمیت بود. با داشت که هم به لحاظ معماری و خواص دوام
ممکن شد و زیبایی منحصر   ها، بتن ریزی برخی از المانSCCاستفاده از  

زنی ری که قرار بود بواسطه عملیات ویبرهبفردی به نمایش گذاشت. فشا 
بر روی قالب تحمیل شود، با استفاده از این نوع بتن حذف شد و سرعت  

  درصد افزایش یافت. 50اجرای این سازه تا 
متر مکعب    23،000در این پروژه به بیش از  SCCمقدار مصرف 

 رسید. 
  

   طرح مخلوط: 
 3kg/m 390   سیمان:

 3kg/m 260   خاکستر بادی/سرباره کوره آهن:

 -  (:No. 67سنگدانه درشت دانه )

 -  سنگدانه ریزدانه:

W/CM  47/0  

 
 
 
 
 

   افزودنی های شیمیایی: 
 mL/kg 2/5  فوق کاهنده آب 

   خواص تازه بتن: 
  3kg/m 2370  وزن مخصوص  

 0/6  مقدار هوا )%(: 

 mm  610  جریان اسالمپ 

   مقاومت فشاری بتن 
  MPa4/41   روزه  28

 Smithsonianموسسه :  مالک 
 صنایع سنگدانه، مریلندتولید کننده بتن آماده : 

   Clarkگروه ساختمانی پیمانکار: 



 
 تولید صنعتی بتن خودتراکم / )راهنمای کاربردی( 

 
 
 

 
 

 .چمبرزبورگ Nitterhouseشرکت قطعات پیش ساخته   -شکل  Tتولید مقطع دوبل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باشد و در تمامی مراحل از تولید تا فرآیند شکل برای پارکینگ ها می  Tتولید کننده مقطع بتنی    Nitterhouseشرکت قطعات پیش ساخته  
متری را نصب   T  115متری و یک مقطع دوبل    T  150کند. این شرکت )در این پروژه( روزانه یک مقطع دوبل  نصب قطعات، فعالیت می

پروژه مورد بحث گاراژ پارکینک در فرودگاه بین المللی هریسبروگ واقع شده و از سیمان سفید برای ساخت این قطعات استفاده شده    کند.می
 و صرفه جویی در استفاده از رنگ مورد مصرف قرار گرفت.   است. سیمان سفید برای افزایش انعکاس نور

در این کارخانه، صرفه جویی اقتصادی، کاهش هزینه های مربوط به نیروی انسانی است. دالیل دیگر عبارتند از:  SCCدلیل اصلی استفاده از  
 بهبود کیفیت ظاهری بتن و کاهش آلودگی صوتی.  

   طرح مخلوط: 
 3kg/m 385   سیمان:

 3kg/m 68   خاکستر بادی/سرباره کوره آهن:

 -  (:No. 57سنگدانه درشت دانه )

 -  (:No. 89سنگدانه درشت دانه )

 -  سنگدانه ریزدانه:
W/CM  40/0 

 

   افزودنی های شیمیایی: 
 mL/kg 9/5  فوق کاهنده آب 

 mL/kg 0/8  تسریع کننده گیرش 

 3L/m 20  اصالح کننده ویسکوزیته

   خواص تازه بتن: 
 mm  700  اسالمپ جریانی

 0/6  مقدار هوا )%(: 

  3kg/m 2370  وزن مخصوص  

   مقاومت فشاری بتن 
 MPa4/27   ساعته  13

 MPa0/50   روزه  28

 
   Nitterhouseشرکت قطعات پیش ساخته تولید کننده بتن آماده : 



 صنعتی بتن خودتراکم / )راهنمای کاربردی( تولید  

 

 سینسیناتی، اوهایو -روزنتالمرکز هنرهای معاصر 
 چالش:  

ای شکل  . یکی از اعضای مورد طراحی در این سازه، یک مقطع دایره1
نمود. مقطع منحنی شکل این عضو  بود که دیوار را به سقف متصل می

 دسترسی کمی برای ویبره زنی داخلی داشت. 
الماسی شکل شامل قالب.  2 های ستون مربعی با  قالب ستون های 

کرد. این قالب ها فضایی ته بود که شکل الماس را ایجاد میجنس تخ
 شد. کرد که باعث محدود شدن دسترسی برای ویبره زدن میایجاد می 
کرموشدگی    نبرای اطمینان از تراکم صحیح و به حداقل رساندراه حل:  

الماسی   ستون  و  ای شکل  دایره  مقاطع  برای  خودتراکم  بتن  از  بتن 
   شکل استفاده شد.  

   طرح مخلوط: 
 3kg/m 445   :(1)تیپ  سیمان

 3kg/m 593   (:No. 57سنگدانه درشت دانه )

 3kg/m 297   (: No. 8سنگدانه درشت دانه )

 3kg/m 890   سنگدانه ریزدانه:
W/CM  40/0 

   افزودنی های شیمیایی: 
 mL/kg 8/7  فوق کاهنده آب 

 mL/kg 0/1  اصالح کننده ویسکوزیته

   خواص تازه بتن: 
 mm  660  جریان اسالمپ 

   مقاومت فشاری بتن 
 MPa42   روزه   28الزام 

  MPa2/62   روزه کسب شده  28

 

 زها حدیدمهندسین مشاور سازه / معماری : 
 Hilltop Basic Resourcesتولید کننده بتن آماده : شرکت 

 Bakerشرکت ساختمانی پیمانکار: 

 توضیحات:
 ی مورد بتن ریزی به کیفیت مطلوب رسید. سطوح ظاهری اعضا

% در هر ساعت/نفر  20( حدود  mm  20معمولی اسالمپ دار ) بتن خودتراکم نسبت به بتن  از طریق  در مراحل آغازین، سرعت بتن ریزی  
 افزایش یافت.  

 % نسبت به بتن معمولی افزایش داشت.  350ریزی، وری بتنبا پیشرفت پروژه، بهره
  و احتمال برق گرفتگی. به دلیل حذف عملیات ویبره زنی، ایمنی کارگاه بهبود یافت: کاهش تجمع سیم های برق

 

 



 

 :  خواص تازه بتن خودتراکم  فصل دوّم 

 

 

 واژه شناسی بتن خودتراکم  1-2

آنکه    بدون  گیردقرار می  آرماتوررون قالب و  شدگی در ده با جریان پذیری باال، بدون جدابتن خودتراکم بتنی است ک

برای اطمینان از  )کم    2بتن خودتراکم با تنش جاری شدن   1. رئولوژیداشته باشدتجهیزات ارتعاش مکانیکی  نیاز به  

های نسبت به بتن  (مواد جامدمناسب    برای توزیع و پایداری)  کم  3ویسکوزیته پالستیک  و  (خمیر   پذیری زیادشکل

انسداد جریاناین ویژگی  .شودتوصیف میمعمولی   بین ذرات، جداشدگی و    شود. می  بتن  ها سبب کاهش درگیری 

باید من شود. این    بتن  پایداری مخلوط  حفظپذیری ضمن  ج به سطح باالیی از شکلتالزامات اصلی بتن خودتراکم 

 شوند.خصوصیات به تفضیل در ادامه تشریح می

به علم تغییر شکل و جریان ماده اشاره دارد که برای درک جریان پذیری بتن خودتراکم   (:Rheologyرئولوژی )

تواند تغییرات تنش برشی را نسبت به نرخ  شود. رئومتر میارزیابی میرئولوژی بتن با استفاده از رئومتر  ضروری است.  

شود که در آن تنش برشی را ریف میتع  4بینگهام   سیالمخلوط بتن ارائه دهد. گاهی اوقات بتن خودتراکم با    یبرش

   توان به این صورت تعریف کرد: می

𝜏 = 𝜏0 + 𝜇
𝑝

 . 𝜆 

نرخ برش است. تنش  𝜆ه پالستیک و ویسکوزیت 𝜇𝑝(؛ Paتنش جاری شدن ) 𝜏0؛ (Paتنش برشی ) 𝜏در این رابطه  

این    کمتر تنش های  در  جاری شدن با حداقل تنش برشی الزم برای جاری شدن اولیه مخلوط بتن متناظر است.  

پارامتر تناسبی بین تنش برشی و نرخ برش  شود.  شده و جاری نمینمقادیر، مخلوط بتن دستخوش هیچ تغییرشکلی  

 دارد.   اشاره مقاومت پالستیک ماده در برابر جاری شدنشود و به به عنوان ویسکوزیته پالستیک تعریف می

 
1 . Rheology 

2 . Yield stress 

3 . Plastic viscosity 

4 . Bingham fluid 

2 



 صنعتی بتن خودتراکم / )راهنمای کاربردی( تولید  

کارایی  ی، تراکم و عملیات پرداخت اشاره دارد.  به سهولت بتن در مخلوط شدن، بتن ریز   (: Workabilityکارایی )

شود که هر یک دارای  تعریف می  مخلوط   عبور و پایداری  تحت عباراتی نظیر قابلیت پر شدن، قابلیتبتن خودتراکم  

 باشد. های آزمون خود میروش 

اشاره به توانایی بتن خودتراکم در جاری شدن  و یا جریان پذیری محصور نشده    (Filling abilityپر شدن )  قابلیت

  ریزی بتنشود که روش  این ویژگی زمانی حائز اهمیت میدارد.  ود اشاره  و پر شدن در تمامی فضای قالب تحت وزن خ

 تعیین شده باشد.  به گونه ای باشد که نقاط معینی با فواصل قابل توجه 

  جریان از موانع مختلف در فضای باریک قالب بدون انسداد  عبور بتن: به سهولت  (Passing abilityعبور ) قابلیت 

دچار انسداد    ارتعاش مکانیکیها در مجاورت موانع است که بدون وجود  انسداد در واقع جداشدگی سنگدانهاشاره دارد.  

قابلیت  عبور و    سطوح قابل قبولی از قابلیت به  مخلوط بتن،    شود. در صورتی که میو قفل شدن سنگدانه ها    جریان بتن

 شود. در اجرای بتن خودتراکم اخاللی ایجاد نمی  ،برسد تحت نیروی گرانشی خود پر شدن

توانایی مخلوط در حفظ توزیع همگن اجزای مختلف در طی جاری شدن و    : این پارامتر، (Stability)  پایداری بتن

    کند. دو نوع پایداری در بتن خودتراکم مورد بحث است : پایداری استاتیکی و پایداری دینامیکی.گیرش را توصیف می

  ریزی حال حرکت طی بتنبه مقاومت در برابر تفکیک اجزای بتن در    :(Dynamic stability)  پایداری دینامیکی

، پایداری دینامیکی کافی بتن  فاصله نزدیک به هم است  دارای موانع با  قطعه مورد بتن ریزی اشاره دارد. زمانی که  

حال  مخلوط شدن در    و  خودتراکم بدون تحریک  شود. همچنین در زمانی که مخلوط بتنخودتراکم حائز اهمیت می

     حمل است، این پارامتر نیاز به مالحظات بیشتری دارد.  

به مقاومت بتن در برابر آب انداختگی، جداشدگی و نشست سطحی بعد از    (:Static stabilityپایداری استاتیکی )

رخ  در حالت پالستیک    و   بتن ریزی اشاره دارد. این پدیده ها غالباً در بتن های خود تراکم با طرح مخلوط ضعیف 

 دهد. می

( و یا محتوای پودری زیاد برای تامین این ویژگی مورد مصرف  VMAدر برخی از موارد، اصالح کننده ویسکوزیته )

یک ماده افزودنی شیمیایی است که برای ارتقاء خواص رئولوژیکی مخلوط های پایه سیمانی    VMAگیرد.  قرار می

ناحیه  خطر جداشدگی و آب شستگی مخلوطی که در    با افزایش ویسکوزیته پالستیک،  گیرد ومورد استفاده قرار می

 دهد.  خمیری و یا پالستیک است را کاهش می

 خودتراکم  بتن ی عملکرد الزامات 2-2

  در حالت کلی، الزامات عملکردی بتن خودتراکم اندکی پیچیده و تابع پارامترهای مختلفی است که عبارتند از: بارگذاری، 

ریزی تابع نوع ساخت و  ی بتناکارایی مورد نیاز بر   .یفیتکنترل و تضمین ک   شرایط محیطی، روش بتن ریزی و روش



 
 تولید صنعتی بتن خودتراکم / )راهنمای کاربردی( 

که بر مقدار تراکم آرماتور تاثیر    است  ها، جزئیات طراحی سازهیچیدگی قالبپریزی تعیین شده،  ساز، روش تراکم و بتن

 گذارد.  می

و   Khayatدهد )متغیرهای متعددی که بر روی خواص تازه بتن مورد نظر تاثیر گذار است را نمایش می 1-2شکل 

Daczko  2002  .) متغیر تنها  نیز    هاینه  اقتصادی  متغیرهای  بلکه،  است،  توجه  پروژه و مصالح مورد  مشخصات 

های اولیه، مشخصات بتن خودتراکم  نشان داده شده است، داده  1-2همانطور که در شکل  مدنظر قرار گیرد.  بایست  می

  شود، با مقادیر اولیه کند. با این حال، سوال اصلی این است که مقادیر واقعی که پس از ارزیابی تعیین میرا تعیین می

شود و بواسطه بررسی این متغیرها،  د یا خیر؟ اینجاست که صالحیت مخلوط بتن خودتراکم حائز اهمیت مینتطابق دار

 شود.  کارآمدترین راه حل انتخاب می

 

 

 

 

 

 

 

 لوط برای انطباق با مشخصات پروژهفرآیند ایجاد طرح مخ 1-2شکل 

 کلیات  3-2

توان از  در تعریف بتن خودتراکم میکند.  بتن خودتراکم است که این ماده را از بتن معمولی متفاوت می  تازه  خواص 

های رئولوژیکی بتن خودتراکم است. رئولوژی بتن خودتراکم که قبل تر مورد  دو دیدگاه بهره برد. اوّل ارزیابی ویژگی

؛  Banfill   1983و    Tattersall)  مورد بررسی قرار گرفته است طور جامع تر  بحث قرار گرفت، در منابع دیگری به

Ferraris  1999  ؛Ferraris    وBrower  2001  .)  دوّم روش تعریف خواصSCC    برای ارزیابی دقیق بر اساس

نایی عبور.  و توا  شدنالزامات مرتبط به اجرای کارگاهی است. این پارامترهای اجرایی عبارتند از: پایداری، توانایی پر  

  SCCهای آزمون اجرایی مختلف برای بررسی پایداری استاتیکی و دینامیکی  های حاصل شده از روشروابط پاسخ

تحت    SCC(. خواص رئولوژیکی  2004و همکاران،    Khayatدر ارتباط با پارامترهای رئولوژیکی گزارش شده است )



 صنعتی بتن خودتراکم / )راهنمای کاربردی( تولید  

، بر SCCاست. با این حال، این سند بجای خواص رئولوژی  تاثیر پایداری، توانایی پر کردن و قابلیت عبور مخلوط  

 نماید.   های اجرایی تمرکز میروی ویژگی

 های آزمون بتن خودتراکم برای ارزیابی از پارامترهای اصلیروش 1-2جدول 

 توضیحات  روش آزمون ویژگی

و   پر شدنقابلیت 

 پایداری 

 ASTM C 1611/Cآزمون جریان اسالمپ )

1611M ) 
 
 
 
 
 
 
 

کند.  گیری می آزمون جریان اسالمپ، قابلیت پر شدن مخلوط را اندازه
این آزمون مشابه روش آزمون اسالمپ معمولی است که با مخروط 

بجای    روش،   شود. البته در اینانجام می  ASTM C143اسالمپ  
شود.  گیری میگیری ارتفاع فرونشست، قطر پخش شدگی اندازه اندازه 

عنوان   به  عدد  می این  ثبت  اسالمپ  پایداری جریان  شاخص  شود. 
شود  ( نیز از طریق رتبه بندی شکل ظاهری تعیین میVSIبصری )

 (. Kurtz 2001و  Daczkoکه گویای پایداری مخلوط است )

 قابلیت عبور 

 حلقه جی 

 

متصل    مقطع  به یک  حلقه جی شامل یک حلقه از آرماتور است که
شود و  شده است. مخروط اسالمپ پس از پر شدن به باال کشیده می

شود. قطر پخش شدگی نهایی مانند آزمون جریان اسالمپ انجام می
معمولی  اسالمپ  قطر پخش شدگی جریان  از  آزمون حلقه جی  در 

 دهد. شود و عدد حلقه جی را بدست میکسر می

 قابلیت عبور 

 Lجعبه 

 

ظرف    Lجعبه   یک  قسمت   Lشامل  یک  دارای  که  است  شکل 
باشد. درب کشویی بخش عمودی و  عمودی و یک قسمت افقی می

-کند. یک مانع که دارای سه میلگرد است می افقی را از هم جدا می 
تواند در مجاورت درب قرار گیرد و بتن در زمان آزمون از میان آن  

پر می بتن  با  عمودی ظرف  و  عبور کند. بخش  کشویی  شود  درب 
بالفاصله برداشته شده و بتن از میان میله ها به بخش افقی جریان 

( و ارتفاع در انتهای  1hیابد. ارتفاع باقی مانده در بخش عمودی ) می
( افقی  اندازه2hبخش  می(  نسبت  گیری  عنوان   1hو    2hشود.  به 
 شود.   ( محاسبه میblocking ratioنسبت انسداد )

 پایداری 

 جداشدگی ستون 

 
 

این آزمون پایداری استاتیکی مخلوط بتن است که بواسطه جداشدگی  
اندازه ارتفاع  سنگدانه های  با  آزمون ستونی  این  گیری می شود. در 

mm  610  دقیقه به حالت خود    15شود. بتن به مدت با بتن پر می
شود و  راه شده و هر مقطع از آن را به صورت جداگانه برداشته می

شود و در آخر شسته می  mm  75/4محتوایات آن را بر روی الک  
شود. یک مخلوط بتن سنگدانه های مانده برای هر مقطع وزن می 

خودتراکم بدون جداشدگی دارای توزیع جرم سنگدانه یکنواخت در  
از مقاطع خواهد بود. مخلوط های دارای جداشدگی دارای   هر یک 

 ع پایین تر هستند.  تمرکز سنگدانه بیشتر در مقط
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شود. برای مثال، قابلیت عبور تنها  و قابلیت عبور توسط مشخصات پروژه تعریف می  پر شدندرجه پایداری، قابلیت  

اهمیت  حائز  است،  دارای محدودیت  آرماتور  تراکم  بواسطه  بتن  عبور  که  مقاطعی  در  مسلح  بتن  پروژه های  برای 

  مشخصات  شود. عالوه بر قابلیت عبور بواسطه تراکم و فواصل آرماتور در سازه مورد اجرا پیشنهاد میباشد. رده  می

روش بتن ریزی و قالب  دسترسی به مصالح خام با کیفیت، بر روی رده عملکرد قابل حصول تاثیرگذار است.  پروژه،  

مواردی از متغیرهای    4-2  تا  2-2ول  در جدبایست مورد بررسی قرار گیرد )به فصل ششم مراجعه کنید(.  نیز می

   ، قابلیت عبور و پایداری تاثیرگذار باشد، ارائه شده است. پر شدنتواند بر روی قابلیت پروژه و مخلوط بتن که می

 متغیرهای تاثیرگذار بر روی قابلیت پر شدن 2-2جدول 

 تاثیر متغیر های پروژه 
 شود تراکم باال مانع جریان بتن می تراکم آرماتور 

 کند اشکال پیچیده قابلیت پر شدن را محدود می پیچیدگی شکل المان 

 شوند مقاطع باریک مانع جریان بتن می ضخامت دیوار 

 کند بتن ریزی آهسته و منقطع انرژی بیشتری مصرف می روش بتن ریزی 

 کند فواصل بزرگ پر شدن قالب را محدود می طول المان 

  

  متغیر های مخلوط بتن 

 دهد پذیری باال، قابلیت پر شدن را بهبود میجریان رده جریانی )جریان اسالمپ( 

 تواند قابلیت پر شدن را محدود کند می زیادویسکوزیته  رده ویسکوزیته 

 

 ی تاثیرگذار بر روی قابلیت عبور متغیرها 3-2جدول 

 تاثیر متغیر های پروژه 
 شود تراکم باال مانع جریان بتن می تراکم آرماتور 

 توانند سبب انسداد جریان بتن شوند های باریک میقالب های باریک قالب 

  

  متغیر های مخلوط بتن 

پذیری بسیار کم باشد، مخلوط شکل پذیر نخواهد بود، حال اگر جریان  جریاناگر  رده جریانی )جریان اسالمپ( 
 دهد.  پذیری بسیار زیاد باشد، در مخلوط ناپایداری و جداشدگی رخ می 

شود میتنظ انیجر رده اساس بر دیبا تهیسکوز یو رده رده ویسکوزیته   

 شود اگر اندازه سنگدانه بسیار بزرگ باشد، خطر انسداد بیشتر می اندازه سنگدانه درشت 

 شود باشد، خطر انسداد بیشتر میزیاد اگر مقدار سنگدانه بسیار  مقدار سنگدانه درشت 
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 SCCمتغیرهای تاثیرگذار بر روی پایداری  4-2جدول 

 تاثیر متغیر های پروژه 
 شود فشار پمپ زیاد در بتن ریزی باعث جداشدگی می بتن ریزی 

 تراکم آرماتور 
در تراکم آرماتور باال اگر بتن سقوط آزاد کند یا جریان یابد، ممکن است جداشدگی  

 ذرات رخ دهد. 

 المان بر روی ته نشینی و آب انداختگی مخلوط تاثیرگذار استارتفاع  ارتفاع المان 

  

  بتن  مخلوط یها ریمتغ

 * یابددر شرایط برابر، با افزایش جریان اسالمپ، پایداری مخلوط کاهش می رده جریانی )جریان اسالمپ( 

 یابد. با افزایش ویسکوزیته، پایداری مخلوط افزایش می رده ویسکوزیته 

 بایست بررسی شود. پایداری بتن های خودتراکم با جریان اسالمپ باال می * 

 دستورالعمل خواص تازه در بتن خودتراکم  5-2

-های آزمایشگاهی حاصل میهر پروژه با انجام طرح مخلوط ایطراحی و ساخت یک بتن خودتراکم قابل قبول بر

قابلیت عبور، قابلیت پر شدن و پایداری را ارزیابی    آزمونی کههای روش بایست از شود. برای انجام موثر این کار می

انتشار یافته است و   ASTMهای آزمونی که در حال حاضر تحت استاندارد  روش  1-2کنند بهره برد. جدول می

 .  دهدباشد را نشان میبرای ارزیابی از سه پارامتر مزبور می

 5-2اسالمپ، اولین گام برای طراحی طرح مخلوط بتن خودتراکم است. در جدول برقراری مقدار اولیه برای جریان 

(. طراح مخلوط بتن بر  Constantiner  2001و    Daczkoمقادیر اولیه با توجه به شرایط مختلف ارائه شده است )

تعد انسداد و  کند. مناطق تیره مساساس شرایط پروژه، مشخصه یک المان را به عنوان کم، متوسط و زیاد تعیین می

بایست از آنها اجتناب شود. برای مثال، اگر پروژه دارای تراکم آرماتور باالیی  مشکالت دیگر هستند و حدالمقدور می 

بایست بر اساس نواحی سفید رنگ  شود. مقادیر اولیه هدف میتوصیه نمی  mm  550باشد، جریان اسالمپ کمتر از  

برای جلوگیری   ناپایداری و بهینه سازی  انتخاب شوند. در حالت کلی   رابطه بین عملکرد و هزینه از پتانسیل 

 بایست کمترین جریان اسالمپ انتخاب شود.می

بایست مخلوط های آزمایشی با مواد و  تعیین شد می  ،از وقتی که جریان اسالمپ هدف با مالحظات تشریح شده

رزیابی این مخلوط ها، سایر خواص بتن خودتراکم  مصالحی که برای پروژه تعریف شده است، انجام پذیرد. همزمان با ا

نیز می پایداری  و  قابلیت عبور  را  مانند:  پایداری مخلوط  بین جریان اسالمپ و خواص  رابطه  بررسی شود.  بایست 

توان به عنوان پیش بینی کننده الزامات پایداری بتن خودتراکم در طی فرآیند کنترل کیفیت مورد استفاده قرار داد،  می

 (. Daczko 2004کند ) امر امکان تکرار کمتر آزمون پایداری را در محل پروژه فراهم می  این
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 (Constantiner ،2001و  Daczkoمقدار جریان اسالمپ هدف ) 5-2جدول 
 ( mmجریان اسالمپ )  

 650بیشتر از  660تا  550 550
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ی 
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 تراکم آرماتور 

    کم  

    متوسط

    زیاد 

پیچیدگی شکل  

 المان

    کم  

    متوسط

    زیاد 

اهمیت کیفیت  

 سطح 

    کم  

    متوسط

    زیاد 

 عمق المان 

    کم  

    متوسط

    زیاد 

 طول المان 

    کم  

    متوسط

    زیاد 

 ضخامت المان

    کم  

    متوسط

    زیاد 

مقدار سنگدانه  

 درشت دانه

    کم  

    متوسط

    زیاد 

انرژی بتن 

 ریزی

    کم  

    متوسط

    زیاد 

 

 کنترل کیفیت بتن 6-2

پارامترهای کنترل کیفی می بتن خودتراکم است.  تولید صنعتی  ترین بخش در  بایست در طی  کنترل کیفیت مهم 

اساس تاریخچه عملکرد باشد. آزمون های کنترل    شود تعیین شود و یا برمرحله ای که طرح مخلوط طراحی می
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پذیرد.  کیفیت می انجام  تجربه  دارای  افراد  توسط  پایه  بایست  گواهینامه  دارای  باید  آزمون  های    1پرسنل  آزمون 

 گارکاهی باشند.  

مپ ، حداقل یک آزمون جریان اسالSCCهمانطور که در فرآیند کنترل کیفی مخلوط بیان شده، در زمان تولید صنعتی  

برای اولین بچ انجام شود و سپس، تا زمانی که پاسخ دو بچ متوالی در  بایست  می(  VSIو شاخص پایداری بصری )

( و سپس آزمون جریان  NPCA،  2006گیرد، برای بچ های متوالی این امر تکرار شود )  مشخصات قرار  همحدود

انجام شود و    ASTM C 1611مطابق با    تایسبآزمایش میمطابق با الزامات پروژه انجام پذیرد.    VSIاسالمپ و  

بایست در محل پروژه برای  عالوه بر این، آزمون های استاندارد دیگر نظیر تعیین وزن مخصوص و درصد هوا می

 تضمین کیفیت بتن صورت پذیرد.  

تغییرات معمولی،  بتن  دانه  بر خالف  تغییر در  و  بر روی کارایی  رطوبتی سنگدانه  زیادی  بسیار  تاثیر  بندی سنگدانه 

برای اصالح طرح    اتوماتیک  زمانی که از افزونه رطوبت سنج  ،صنعتی  بتن خودتراکمتولید  در  گذارد.  می  SCCمخلوط  

حداقل یک بار  صورت آزمون آزمایشگاهی بهبایست مقدار رطوبت سنگدانه ها  شود میمخلوط در بچینگ استفاده می 

و    ASTM C70بایست مطابق با  سنگدانه می  های تایید رطوبتل از اولین تولید روزانه تعیین شود. آزموندر روز قب

نمونه  ASTM C566یا   رانجام شود.  تعیین درصد  از های  تا جایی که ممکن است  باید  سنسور  جایی که    طوبت 

زمانی که بتن خودتراکم بدون رطوبت سنج اتوماتیک در حال    . رطوبت در آن قرار دارد برداشته شوددرصد    ایمیله

تعیین شده و سپس هر چهار    SCCساخت است، مقدار رطوبت سنگدانه حداقل باید یک بار در روز قبل از ساخت  

ذکر است که این شرایط تنها در حالتی امکان پذیر است که  ساعت یک بار پس از شروع ساخت تعیین شود. الزم به

بایست  زیادی نباشد. در غیر این صورت می  رطوبتی  تغییراتوبت مصالح تحویلی به کارخانه تولید بتن دارای  درصد رط

 اندیشیده شود.  یتدبیر دیگر 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 خواص سخت شده بتن خودتراکم   :فصل سوّم 

 

 

 

   کلیات 1-3

تازه بتن خودتراکم تفاوت قابل   با بتن معمولی دارددر حالی که برخی از خواص  خواص سخت شده بتن   ،توجهی 

بایست از طریق نسبت طرح مخلوط  خودتراکم برای شباهت و یا بهتر شدن نسبت به خصوصیات بتن معمولی می

بایست در طراحی طرح مخلوط بتن خودتراکم  اگر خواص کلیدی خاصی در یک پروژه مد نظر باشد میمهندسی شود.  

   مورد بررسی قرار گیرد. 

درستی طراحی و ساخته  ه  خواص سخت شده مورد بحث در این فصل عمدتاً مربوط به بتن خودتراکمی است که ب

بتن  بر روی خواص سخت شده  انداختگی و جداشدگی  تاثیر آب  دارد.  ناچیزی  انداختگی و جداشدگی  و آب  شده 

آن بر روی یکسانی خواص مکانیکی )اثر  گیرد. بر روی پایداری بتن خودتراکم و تاثیر  خودتراکم مورد بحث قرار می 

 و پایداری ابعادی تاکید خواهد شد.  2، خواص انتقال و انتشار  1پیوند به آرماتور(

 خواص مکانیکی  2-3

بایست مشابه خواص بتن معمولی  می  SCCبا منابع مصالح اولیه و مقاومت مشخصه فشاری یکسان، خواص مهندسی  

بتن معمولی برای    در  سخت شده و مراحل به کار رفته  بایست روش های آزمونباشد. برای صحت سنجی این امر می

گاهی اوقات در بتن  مراجعه کند.    ASTMو    ACIبایست به اسناد  کاربر میبتن خودتراکم مورد استفاده قرار گیرد.  

یا مصنوعی(   و  طبیعی  )پوزوالن های  سیمانی  مواد مکمل  افزایش خواص  می  استفادهخودتراکم  به  توجه  با  شود. 

ها،  روزه نیز وجود دارد. در ستون  91ر سنین  مکانیکی در سنین ثانویه بتن های دارای پوزوالن، امکان آزمایش د

کنسولالمان بلند،  دهانه  با  پروهای  و  و  ژهها  االستیسته، خزش  مدول  مانند:  بتن  مشابه، خواص سخت شده  های 

بتن خودتراکم مورد ارزیابی    ،بایست برای صحت سنجی عملکرد مورد نظر یابد و میشدگی اهمیت زیادی میجمع

 
1 . Bond to reinforcement 

2 . Transport/diffusion properties 

3 
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-لوطشود که نسبت سنگدانه درشت دانه و یا محتوای خمیر در مخاین امر زمانی دارای اهمیت بحرانی میقرار گیرد.  

بتن معمولی باشد و تولید کننده سابقه ای از عملکرد آن در خواص مزبور    طور قابل توجهی متفاوت با به  SCCهای  

 نداشته باشد. 

مقاومت فشاری  3-2-1  

این  در بتن خودتراکم با کیفیت، جریان پذیری باال توام با چسبندگی کافی برای مقابله با جداشدگی ضروری است.  

نچه که در بتن معمولی بکار برده  آکمتری نسبت به    (W/CMموضوع باعث استفاده از نسبت آب به مواد سیمانی )

مقاومت  W/CMنسبت    با   متعاقباًشود، خواهد شد.  می بدست میهای  کم،  باالتری  پیش   دهد.فشاری  در صنایع 

برای بتن    40/0های بیشتر از  نسبتاست.    40/0تا    W/CM  32/0معموالً دارای نسبت    SCCمخلوط    ساخته،

   گیرد. های ترمیمی با مقاومت فشاری معادل با بتن معمولی مورد استفاده قرار میو پروژه )بتن آماده( ریزی درجا 

نسبت    با اینکه   اکم برای تأمین پایداری کافی به اصالحات و مالحظات بیشتری نیاز دارد.طرح مخلوط بتن خودتر 

W/CM  تعیین مقاومت فشاری است برای  بتن معمولی    ،کلید اصلی  با  تغییرات دیگر در طرح مخلوط در مقایسه 

نسبت ماسه  ت عبارتند از:  این تغییرامقاومت فشاری نهایی تاثیرگذار باشد.  تواند بر روی نرخ افزایش مقاومت و  می

نوع و مقدار مواد شبیه سیمانی و فیلر و در نهایت تاثیر هم افزایی مواد افزودنی شیمیایی.    (، s/aبه کل سنگدانه )

( بر پایۀ پلی کربوکسیالت HRWRبرای مثال، طرح مخلوط بتن خودتراکم متناسب شده با افزودنی فوق کاهنده آب )

بر پایه مالمین سولفنات و    HRWRا  تواند مقاومت اولیه و نهایی باالتری نسبت به بتن خودتراکم ساخته شده بمی

 یا نفتالین داشته باشد.  

گیرد،  ی مورد استفاده قرار میکمتر   W/CM، نسبت  SCCهای تازه در مخلوط  ه  صبرخی از اوقات برای الزام مشخ

   شود. از این رو، مقاومت فشاری بدست آمده معموالً باالتر از مقادیر مورد الزام در مشخصات پروژه می

زما میدر  محاسبه  مقاومت فشاری  اساس  بر  که  مکانیکی  تخمین سایر خواص  االستیسیته،  ن  مدول  )مانند  شوند 

  گیری شده بایست از مقاومت فشاری اندازهمقاومت کششی و غیره(، بجای درنظر گرفتن مقاومت فشاری مشخصه می

تواند مقاومت فشاری بیشتری نسبت به  برابر، بتن خودتراکم می  W/CMبتن خودتراکم استفاده شود. حتی در نسبت  

تواند سبب ایجاد  نبود ویبره مکانیکی میو  کاهش خطر آب انداختگی و جداشدگی    زیرا،   بتن معمولی داشته باشد.

ناحیه   و  تر  یکنواخت  ت متراکم  انتقالیریزساختار  )دارای  کمتر( تر  آرماتورهای    بین خمیر سیمان،  خلخل  و  سنگدانه 

تعیین    ASTM C39بایست مطابق با روش آزمون  مقاومت فشاری بتن می(.  2001و همکاران،    Zhu)  تقویتی شود 

 شود.  

 



 
 تولید صنعتی بتن خودتراکم / )راهنمای کاربردی( 

مقاومت خمشی  3-2-2  

، حجم مصرف سنگدانه درشت دانه و W/CMمقاومت خمشی بتن خودتراکم مشابه بتن معمولی وابسته به نسبت  

سیمان است. در مقایسه با بتن معمولی، مقاومت خمشی بتن خودتراکم    کیفیت فصل مشترک بین سنگدانه و خمیر

 ASTMمطابق با استاندارد  بایست مقاومت خمشی می(. Bartos 2001و  Sonebiدر طرح مخلوط مشابه باشد ) 

C 78   و یاASTM C293   .تعیین شود 

مدول االستیسیته بتن خودتراکم 3-2-3  

مدول االستیسته بتن تابع مقاومت فشاری، مقدار و نوع سنگدانه و وزن مخصوص بتن است. تغییرات در طرح مخلوط  

( بر روی مدول االستیسیته تاثیر گذار  s/aسنگدانه )ویژه تغییر در نسبت مقدار ماسه به مقدار کل  بتن خودتراکم، به

تواند حدود  دهند که در مقاومت فشاری برابر، مدول االستیسیته بتن خودتراکم میاست. برخی از مشاهدات نشان می

از    15الی    10 کمتر  کردن  درصد  برآورده  برای  مخلوط  طرح  تغییرات  از  ناشی  اختالف  این  باشد.  معمولی  بتن 

از سوی دیگر، برخی از مطالعات نیز عکس این موضوع    .(Bennenk  2002)  تازه در بتن خودتراکم است های  ویژگی

اند. این مطالعات نشان می دهند که مدول االستیسیته بتن خودتراکم دقیقا مشابه بتن معمولی است  را نشان داده 

(Persson  1999  .)Mortsell    وRodum  (2001دریافتند که بتن خودتراکم و )    بتن معمولی برای مقاصد ساختمان

 کنند.  ( مدول االستیسته یکسان ایجاد میkg/m 385]3[سازی با طرح مخلوط یکسان )دارای مقدار خمیر نسبتاً کم 

 توان از این رابطه استفاده کرد: در شرایطی که تعیین دقیق مدول االستیسته بتن خودتراکم بحرانی نیست، می

𝐸𝑐 = 𝑤𝑐
1.5. 0.043√𝑓𝑐 

′            (𝑀𝑃𝑎)   

های با  استفاده شود. برای بتن  1500تا    3kg/m  2500های با با وزن مخصوص  بایست برای بتناین رابطه می

 𝑓𝑐√4700تواند می 𝐸𝑐وزن مخصوص متوسط  
 باشد )برحسب مگاپاسکال(. ′

یسته و مقاومت فشاری مورد نیاز است،  در شرایطی که تعیین دقیق مدول االستیسیته بتن و یا رابطه بین مدول االست

بایست از  تعیین شود. آزمونه مدول االستیسته می  ASTM C469از طریق آزمون    بایستمدول االستیسته میتعیین  

 نمونه مخلوط آزمایشگاهی مورد استفاده در پروژه ساخته شود. 

 

 

 



 صنعتی بتن خودتراکم / )راهنمای کاربردی( تولید  

خشک شدن جمع شدگی پالستیک، جمع شدگی ذاتی و جمع شدگی ناشی از  3-2-4  

سیمان و مواد شبه    عیار نسبتاً کم و دارای    W/CMهای با نسبت  جمع شدگی ذاتی سنین اولیه در مخلوط های بتن

برای جلوگیری از خشک  دهد.  باشند، به میزان قابل توجهی رخ میسیمانی زیاد که دارای واکنش پوزوالنی زیاد می

 ای محافظت از بتن انجام پذیرد.  بر  در سنین اولیهبایست اقدامات الزم میشدن سریع 

Song  ( 2001و همکاران  )های بتن خودتراکم ساخته شده با نسبت  نشان دادند که مخلوطW/CM   34/0  برابر با 

 kg/2mبه    kg/2m  400سرباره از    1نرمی بلین  با افزایش  درصد جایگزینی سیمان با سرباره کوره آهن گدازی،    40و  

شود. بتن خودتراکم ساخته شده بدون سرباره و بتن خودتراکم ساخته شده میجمع شدگی ذاتی بیشتر    800تا    600

  امّا   مقادیر جمع شدگی ذاتی یکسان داشتند.  روز  28بعد از    (  kg/2m  400)دارای نرمی بلین    هدرصد سربار  40با  

طور قابل  روزه به  28افزایش یافت، تا سن    800تا    kg/2m  600به    kg/2m  400از   نرمی بلین سرباره  زمانی که

برابر طرح مخلوط دارای نرمی    روز، جمع شدگی ذاتی دو  28یش یافت و بعد از سن  توجهی نرخ جمع شدگی ذاتی افزا 

بود. ذرات سرباره ریزتر دارای سطح ویژه بیشتر برای واکنشی پوزوالنی است، لذا این امر منجر     kg/2m  400بلین  

   شود.  واکنش سریع تر و جمع شدگی ذاتی بیشتر می به

Khayat    وMorin  (2002 )    بتن خودتراکم مورد مصرف در عملیات ترمیمی یک پروژه را  مقادیر جمع شدگی ذاتی

 گزارش دادند.   100تا  m/m 6-10  × 50 بود را W/CM 38/0که دارای نسبت 

جمع شدگی ناشی از خشک شدن  3-2-4-2  

ناشی از خشک شدن به مقدار آب و مقدار خمیر و همچنین به حجم، اندازه و سختی سنگدانه درشت جمع شدگی  

  تواند منجر به جمع شدگی ناشی از خشک شدن شود.دانه مرتبط است. حجم باالی خمیر و کاهش مقدار سنگدانه می

دیگر و مواد افزودنی شیمیایی    در طی طراحی طرح مخلوط از طریق مقدار سنگدانه، ترکیباتتوان  حجم خمیر را می

 بهینه سازی کرد.  

در مطالعات تجربی گزارش شده که جمع شدگی ناشی از خشک شدن بتن خودتراکم مشابه و یا کمتر از بتن معمولی  

جمع  گزارش دادند که  Rodum  (2001  )و    Mortsell(.  Bartos  1999و    Sonebi؛  Persson  1999است )

سیمان   3kg/m  365طراحی شده برای پروژه ساختمان مسکونی )دارای    SCCشدگی ناشی از خشک شدن مخلوط  

  ، پاسخ یکساندر بتن معمولیولی  مان طرح مخلوط  با هدر مقایسه  آب(    3kg/m  157میکروسیلیس و    3kg/m  20و  

  است. بدست داده

 
1 . Blaine fineness 



 
 تولید صنعتی بتن خودتراکم / )راهنمای کاربردی( 

، جمع شدگی ذاتی کمتر و جمع شدگی ناشی از خشک  W/CMها، با افزایش نسبت  در بتن خودتراکم مانند سایر بتن

 شود.  شدن بیشتر می

)خمیری(  بتن خودتراکم جمع شدگی پالستیک 2-3- 3-4  

توانند دارای آب انداختگی سطحی کم و یا بدون آب انداختگی باشند، این نوع  می  SCCهای  با توجه به اینکه مخلوط

جمع   از  ناشی  خوردگی  ترک  معرض  در  معمولی  بتن  بتن  مشابه  نیز  خودتراکم  بتن  بود.  خواهد  پالستیک  شدگی 

بایست از خطر افت سریع رطوبت با روش های متداول محافظت شود. بنابراین، محافظت از بتن در برابر خشک  می

 (. 2002و همکاران  Turcry؛ Piiparinen 1999و  Gramساعت اول ضروری است ) 24شدن سطوح در طی 

، رفتار جمع شدگی مخلوط  درنظر گرفته شدهدر پروژه هایی که جمع شدگی به عنوان یک پارامتر مهم در طراحی  

SCC  بایست در طراحی درنظر گرفته شود و از طریق آزمون مورد تایید قرار گیرد. جمع شدگی ناشی از خشک  می

 انجام شود.   ASTM C157بایست مطابق با روش آزمون شدن می

خزش فشاری بتن خودتراکم   3-2-5  

تاثیر صلبیت خمیر سیمان و بتن و همچنین حجم و سختی سنگدانه درشت دانه، زمان  خزش بتن به شدت تحت 

آوری، رطوبت نسبی و سن بتن در زمان بارگذاری است. مانند جمع شدگی ناشی از خشک  عمل  آوری، روشعمل

خمیر و مقدار سنگدانه است. در طرح مخلوط یکسان،    بع ترکیبات مخلوط، حجم تا  نیز   شدن، خزش بتن خودتراکم 

دارای حجم خم بتن خودتراکم  زمانی که  امّا در  است،  بتن معمولی  تراکم مشابه  بتن خود  و  خزش  بیشتر است  یر 

د که  برخی از نتایج نشان می دهنخزش بیشتری نسبت به بتن معمولی خواهد داشت.  مقاومت فشاری یکسان است، 

وقتی مقاومت در بارگذاری پروژه مشابه بوده و ثابت نگه داشته شود، ضریب خزش بتن خودتراکم دقیقا مشابه بتن  

   (.Persson 1999معمولی است )

Song  ( 2001و همکاران  )  در تحقیقات خود نشان دادند که بتن خود تراکم دارای سرباره ریز تر )نرمیkg/2m  

شدگی ذاتی بیشتر هستند، درحالی که    دارای جمع  (kg/2m  400نرمی  ( نسبت به سرباره درشت تر )800تا    600

کم با توجه به  اثرات کلی نرمی سرباره بر روی رفتار خزش بتن خودترای خزش مشابه بودند.  اروزه دار  28در سن  

شود، تاثیر نرمی زیاد و در سنین باالتر تاثیر آن  زمانی که نمونه در سن پایین بارگذاری میسن بارگذاری متغیر است.  

 شود.  بسیار کم می

Attiogbe  ( در مطالعه دیگری نشان دادند که مقدار خزش ویژه بتن خودتراکم  2002و همکاران ) آوری با  عمل  با

آوری شده بودند اندکی باالتر بود.  هایی که در هوا عملمقدار خزش ویژه در نمونه  ، مشابه بتن معمولی است.آب  بخار

تواند  ر روی کاهش پیش تنیدگی در بلند مدت میاثرات ترکیبی بشدگی و خزش نشان دادند که  های جمعتحلیل داده



 صنعتی بتن خودتراکم / )راهنمای کاربردی( تولید  

حی درنظر  ابایست در طرهایی که خزش عامل مهمی در طراحی است میبرای هردو مخلوط یکسان باشد. در پروژه

 . مورد بررسی و تایید قرار گیرد ASTM C512روش آزمون   با گرفته شده و

تنیدگیآرماتور و کابل پیش  بهپیوند خواص  3-2-6  

به آرماتور در بتن خودتراکم معادل و یا بهتر از بتن معمولی است. این نوع بتن به راحتی در پیرامون آرماتور  پیوند  

درصد بیشتر از بتن معمولی است    40شود. مقاومت پیوند بتن خودتراکم تا  آن متصل می  به  یابد و به خوبیجریان می

(Sonebi   وBartos  1999 ؛Chan  2003 و همکاران .)  این امر بدلیل مقدار آب کم و مقدار مواد پودری بیشتر

در بتن معمولی، تجمع آب  شود.  در بتن خودتراکم است که باعث کاهش آب انداختگی در زیر آرماتور های افقی می

موضعی را افزایش دهد و مقاومت پیوند آرماتور و بتن را ضعیف کند    W/CMتواند نسبت  انداختگی زیر آرماتور می

(Sonebi  ،2001و همکاران.) 

 دوام و پایایی بلند مدت  3-3

مقاومت در دوره ذوب و یخ بندان و پوسته کند شدن ناشی از نمک یخ زدا  3-3-1  

در مخلوط بتن، بلوغ کافی    بتن اشباع که در معرض رویارویی شدید محیطی است به یک سیستم حباب هوای خوب 

مقاومت الزم در برابر    بتن خودتراکم های مناسب نیاز دارد. وقتی هوازایی خوبی در مخلوط ایجاد شده باشد،  و سنگدانه

و یخ پوستهدوره ذوب  و  نمک یخ  پوسته شدن  بندان  از  ) ناشی  ،  Khayat؛  Persson     ،2003زدا خواهد داشت 

بتن خودتراکم حاوی میکروسیلیس،    به اثبات رسیده است که   عنوان مثال،(. به1999و همکاران،    Beaupré؛  2000

بادی و سرباره از    ، سیستم حباب خاکستر  با ضریب فاصله کمتر  برابر دوره ذوب و    ،  μm  200هوای مناسب  در 

دوره ذوب و یخ به   300از طی    پس  متوسط ازدیاد طولاین مطالعات نشان داده که  بندان مقاومت الزم را دارد.  یخ

μm/m 250  (025 /0 ( محدود شده است )%Khayat 2000 .)   

 ASTM Cآزمون استاندارد  بایست مطابق با روش  شدن می  پوسته بندان و پوسته  مقاومت در برابر دوره ذوب و یخ

 انجام شود.    ASTM C672و  666

 سیستم حباب هوا   1-1-3-3

جریان    در برخی از موارد،   کرد.  ایجاد   مناسب   پایدار   با   توان حجم مناسبی از حباب هوای میکرونیدر بتن خودتراکم می

تواند مقدار زیادی از حباب هوای درشت ایجاد کند. در این حالت  پذیری باال و مقدار زیاد فوق کاهندۀ آب در بتن می

نی بهره برد. با تغییر در طرح مخلوط و یا تغییر  هوای میکرو  توان از افزودنی هوازا برای رسیدن به سیستم حبابمی

تر و سیستم  هوای کوچکتواند به حباب می  VMA، مواد هوازا و یا  HRWRدر نوع و مقدار افزودنی شیمیایی مانند:  



 
 تولید صنعتی بتن خودتراکم / )راهنمای کاربردی( 

این  در  های دارای جداشدگی کار سختی است.  پایدار سازی حباب هوا در بتنحباب میکرونی مناسب دست یافت.  

و یا تغییر طرح مخلوط )افزایش پودر، کاهش آب و یا هردو(    VMAتوان با افزایش ویسکوزیته بوسیلۀ  حالت می

های سیستم حباب  (. پارامتر Assaad  ،2002و    Khayatهوا را بهبود بخشید ) جداشدگی را کاهش داد و توزیع حباب  

 تعیین شود.   ASTM C457با روش  بایست مطابقهوا می

 ریزساختار خمیر  2-3-3

  د و این امر کنخوب ایجاد می  1ریزساختاری با تخلخل مویین وقتی مخلوط بتن خودتراکم بطور مناسب طراحی شود،  

گزارش دادند، بتن خودتراکم    Bartos  (2003)و    Zhu  در یک مطالعه تجربی .  شودمی  2خواص انتقالی  بهبود  باعث

طور قابل توجهی ضریب نفوذپذیری هوا و جذب آب کمتری نسبت به بتن معمولی که با عملیات ویبره زنی متراکم  به

کیلوگرم مواد پودری )ترکیبی از سیمان،   360تا  550مخلوط های خودتراکم دارای دهد. شود، از خود نشان میمی

های مرجع )بتن معمولی  مخلوطبودند.    33/0تا    58 /0(  W/Pو نسبت آب به پودر )  خاکستر بادی و پودر سنگ(

سیمان و    3kg/m  340و    57/0  ( W/CM)   آب به مواد سیمانیعنوان مخلوط کنترل( به ترتیب، دارای نسبت  به

در   بود.  3kg/m  120و خاکستر بادی    3kg/m  280سیمان    عیار،  48/0  آب به مواد سیمانیدیگری دارای نسبت  

های  این تحقیق نشان داده شد ضریب مهاجرت یون کلرید تابع نوع پودر مورد استفاده است. در حالت کلی، مخلوط  

با خاکستر بادی دارای ضریب مهاجرت کمتری نسبت به بتن های فاقد  بتن خودتراکم و بتن معمولی ساخته شده 

 خاکستر بادی بودند. 

فصل مشترک    در مقایسه با بتن معمولی باعث بهبود  کمتر به مواد سیمانی    آبدر حالت کلی، بتن خودتراکم با نسبت  

در خصوص  شود.  کیفیت سطح بهتر با حفرات هوای کمتر و نفوذپذیری کمتر می  خمیر سیمان و سنگدانه و همچنین،

ر روی خواص  بایست احتیاط الزم انجام شود که این مواد اثر مضری بهای شیمیایی میمصرف مواد پودری و افزودنی

انجام   ASTM C1202آزمون نفوذپذیری سریع یون کلرید بر اساس پذیری و مقاومت الکتریکی نداشته باشند. نفوذ

 شود. می

 مقاومت در برابر کربناسیون  3-3-3

های  به روش    توان برای انجام آزمون این میپایداری بتن خودتراکم در برابر کربناسیون مشابه بتن معمولی است.  

   کرد.مراجعه  MNL-116و  ASTMآزمون 

 خواص زیبایی شناختی بتن خودتراکم 3-4

 
1. Capillary porosity 

2. Transport properties 
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ی بسیار حائز اهمیت  یکی از مزایای بتن خودتراکم، بهبود شکل ظاهری و سطح تمام شده بتن است که از منظر معمار

  دهد. خطوط بتن ریزی، کرموشدگی و سایر مشکالت ظاهری بتن را تا حد زیاد کاهش میاثر  باشد. بتن خودتراکم،  می

فصل ششم    اکم و اثر آن بر روی شکل ظاهری در ریزی برای بتن خود تر های بتندر مورد تکنیکاطالعات بیشتر  

شود و این امر در نهایت  باالی بتن خودتراکم باعث حذف عملیات ویبره زنی میپذیری  جریان  .  توضیح داده شده است

از    روغن قالب مناسب )مواد جداساز( و جنس قالبباعث بهبود پارامترهای مربوط به زیبایی سطح بتن خواهد شد.  

 باشند.  و کیفیت سطح قطعات مورد بتن ریزی می در صافی پارامترهای مهم جمله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 راهنمای طرح مخلوط بتن خودتراکم  :چهارمفصل 

 

 

 

 

 کلیات  1-4

های  مخلوط بتن خودتراکم برای بهینه سازی از طریق آزمون  های کلی انتخاب نسبت طرحدر فصل حاضر، روش

های تولید  مصالح متعارف و روشموارد تشریح شده مشخصاً برای تولید بتن خودتراکم با  آزمایشگاهی ارائه شده است.  

معمول است. تجارب صنعتی نشان داده که خاکستر بادی، میکروسیلیس و سرباره کوره آهن گدازی مورد مصرف  

 شوند. برای تولید بتن خودتراکم باعث بهبود چشمگیر خواص تازه و سخت شده می

خود تراکمی و کارایی    خاصیتآید.  شمار میعملکرد باال بهبه عنوان یک بتن با  ر خواص تازه  در واقع بتن خودتراکم د

شود:  وجه تمایز آن با هر نوع بتن دیگر است. کارایی بتن خودتراکم با تامین سه ویژگی محقق می  بتن خودتراکم 

. برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص  )مقاومت در برابر جداشدگی(  پایداریو    قابلیت عبور،  پر شدنقابلیت  

 مراجعه کنید.  8و  2توانید به فصل  های سنجش آنها میها و روشژگیاین وی 

می قلمداد  خودتراکم  بتن  عنوان  به  بتن  یک  زمانی  ویژگی  تنها  سه  دارای  که  بتن    فوقشود  مخلوط  طرح  باشد. 

ریزی  بتنبایست به طرز دقیقی طراحی شود و همچنین شرایط پروژه و روش  م برای رسیدن به این خواص میکخودترا

برای مثال، در طرح مخلوط بتن خودتراکم برای یک فنداسیون با تراکم آرماتور کم  بایست درنظر گرفته شود.  می

از درصد باالتری از مقدار سنگدانه درشت دانه و مقدار جریان اسالمپ کمتری بهره برد. در مقابل، برای    توانمی

بتواند به راحتی  بتن ابلیت عبور بیشتری نیاز است تاکند و به قتغییر میها این نسبت ،های با تراکم آرماتور باالستون

بایست دارای پایداری باالتر برای کاهش جداشدگی  . این در حالی است که این بتن میجریان یابد در میان آرماتورها

ریز دانه و پودر )سیمان،    نسبت مقدار سنگدانه درشت دانه،شود.    تامین و دارای مقاومت کافی باشد تا الزامات پروژه  

بایست دارای توازن الزم باشند تا خواص تازه و سخت  مواد شبه سیمانی و یا پودرهای اضافی( در بتن خودتراکم می

  ی قابلیت عبور بتن خودتراکم برای یک ستون با تراکم آرماتور باال، بسیار متفاوت از عضوشده موردنظر بدست آید.  

های طرح مخلوط  ریزی تعیین کننده نسبتشرایط قطعه مورد بتنمثل دال است که تراکم آرماتور کمی دارد. بنابراین  

4 



 صنعتی بتن خودتراکم / )راهنمای کاربردی( تولید  

ای و همچنین روش تحویل و تخلیه بتن  ها در عضو سازهآرماتورخودتراکم خواهد بود. مقدار، اندازه و فاصله بین  بتن  

 کند.  ور، پرشدن و پایداری را ایفا میخودتراکم نقش اصلی در تعیین الزامات قابلیت عب

طرح    است. در این فصل به  ACI 211.1های طرح مخلوط  این فصل، متمم روش استاندارد برای انتخاب نسبت

طور مشخص، خواص رئولوژی  بهشود.  های هوازایی شده و بدون هوا با طیف مقاومتی مختلف پرداخته میمخلوط بتن

های جداگانه است؛ فرآیند طراحی طرح مخلوط به معنی تشریح یک پروسه برای ایجاد یک  تابع مولفهبتن خودتراکم  

 های آزمایشگاهی و کارگاهی است.  سند طرح مخلوط بر اساس عملکرد پیمانه

 روش شناسی طرح مخلوط  1-1-4

 ودتراکم وجود دارد:  اساسی برای طراحی طرح مخلوط بتن خ  سه اصل

 با دوز باال؛ HRWRمقدار مواد پودری و  ▪

 با دوز کم؛ VMAو  HRWRمقدار مواد پودری کم،  ▪

بندی  توان از طریق دانهبا دوز متوسط )پایداری مخلوط را می  VMAو    HRWRمقدار مواد پودری متوسط و   ▪

 کنترل کرد(.   VMAسنگدانه، مقدار آب کم و یا استفاده از 

تواند پایداری مخلوط را بهبود  می  زیاد   مواد پودری استفاده از  و یا    VMAهای  در برخی از موارد، استفاده از افزودنی  

 دهد. 

 الزامات عملکردی  2-4

ان  توان جریبا مطالعه الزامات میبایست الزامات پروژه مورد بررسی قرار گیرد.  قبل از اقدام به طراحی طرح مخلوط می

(، مقاومت فشاری، سن آزمون و روش آزمون برای خواص پایداری ، قابلیت پر شدن و 2- 5)جدول    اسالمپ هدف

بایست محدودۀ جریان اسالمپ هدف و مقاومت فشاری مورد نیاز  طرح مخلوط بتن خودتراکم می  را تعیین کرد.   عبور

برای جریان اسالمپ اولین گام در طراحی طرح مخلوط است.  و سایر الزامات پروژه را برآورده کند. تعیین مقدار اولیه 

)  5-2در جدول   است  قید شده  اسالمپ هدف  انتخاب جریان  برای    Constantinerو    Daczkoراهنمایی الزم 

شود.  های عضو سازه ای ، مقدار پارامتر کم، متوسط و یا زیاد انتخاب میبر حسب نوع کاربری و ویژگی(.  2001

شدن،    های دیگر آزمون برای بررسی قابلیت پرروشپرهیز کرد.    مذکور  نواحی تیره در جدول  تخابان  بایست ازمی

 ارائه شده است.   8و  2قابلیت عبور و پایداری در فصل 
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 سن آزمون   1-2-4

ویژه مواد  شود. انتخاب طرح مخلوط، بهروزه مشخص می  28طور معمول سن آزمون برای مقاومت فشاری در سن  به

تغییر دهد.شبه سیمانی می با محتوای    تواند سن پذیرش آزمون مقامت فشاری  بتن های پرمقاومت خودتراکم  در 

برای بهبود خواص تازه و سخت    شود.روزه نیز انتخاب می  56پوزوالنی باال با توجه به الزامات پروژه، سن پذیرش  

همچنین   و  هیدحرارتکنترل  شده  ازرازایی  معموالً  سیمان  استفاده  هسربار  سیون  بادی  خاکستر  و  میکروسیلیس   ،

 شود. می

 اجزای تشکیل دهنده بتن خوتراکم   3-4

 سیمان   2-3-4

 باشند.   C1157و یا  ASTM C150 ،C595بایست در انطباق با مشخصات استاندارد های مصرفی میسیمان

 ه سیمانی مواد پودری و مواد شب 2-3-4

)قابلیت پر شدن، قابلیت عبور    افزودنی بتن و سیمان پرتلند خواص تازه بتن خودتراکم ه سیمانی، مواد  ترکیب مواد شب

انسجام و   است تا که 2و انباشتگی ذرات 1بر اساس اندازه ذرات هدف اصلی، بهبود توزیعدهد. را بهبود می و پایداری(

جزئی و یا سه جزئی، توزیع بر اساس  های دو  در مخلوط  در مخلوط بتن خودتراکم حاصل شود.    چسبندگی بهتری

بر روی خواص رئولوژی خمیر تاثیر    اندازه ذرات، کسر حجمی ذرات، ظاهر و شکل ذرات و همچنین ترکیبات شیمیایی 

که    درگذارند.   ترکیباتی  آوردن  بدست  خودتراکم،  بتن  مخلوط  طرح  حفظ طراحی  با  را  مالت  شدن  جاری  تنش 

و مقاومت در برابر جداشدگی تامین کند، حائز اهیمیت است. این خصوصیات تابع   ویسکوزیته الزم برای قابلیت عبور

 باشد.  خواص هر یک از اجزای تشکیل دهنده و واکنش شیمیایی و فیزیکی بین آنها می

  SCCه سیمانی و یا پودر( باعث بهبود پایداری مخلوط  ش محتوای پودری )سیمان و مواد شب کاهش آب آزاد و افزای

الزامات تجویزی مشخصات بتن منطبق نیستند،   ( باهایی مانند پودر سنگ )پر کننده  اگر چه پودرهای خنثیشود.  می

های سیلیسی  دهند. این پودرها معموالً از آسیاب سنگ آهک و یا سنگدانهامّا خواص تازه بتن خودتراکم را بهبود می

بهتر   3انباشتگی گیرند و سبب چگالی  استفاده قرار میشوند و برای توزیع اندازه ذرات سیمان پرتلند مورد  حاصل می

دهد و بخش درشت دانه آنها شکاف بین ماسه  بخش ریزدانه این پودرها، سطح ویژه مخلوط را افزایش میشوند.  می

پودر سنگ میتواند  ماسه باکند. در زمانی که ماسه دارای فقر دانه بندی است، جایگزینی بخشی از  و سیمان را پر می

 
1 . Grain-size distribution 

2 . Particle packing 

3 . Packing density 
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نسبت به بتن بدون پودر   بتن های دارای پودر   ودتراکم شود.و پایداری مخلوط بتن خ  پر شدنباعث ارتقاء قابلیت  

نوع و مقدار مناسب از مواد پودری پر   .کاهش مقاومت فشاری خواهند داشت%  10دلیل ایجاد سطح ویژه بیشتر، تا ب

  Ghezalمورد نیاز شود )  HRWRتواند چگالی انباشتگی ذرات جامد با بهبود دهد و سبب کاهش مقدار آب و  کننده می

بتن مورد اهمیت است، جایگزینی بخشی از سیمان با مواد پودری    هیدراسیون(. زمانی که حرارت  Khayat  ،2002و  

 تواند مفید باشد. میپذیری کم با واکنش

 میکروسیلیس  1-2-3-4

کند. پایداری مخلوط از طریق توانایی میکروسیلیس در کاهش تحرک  را بهتر می  SCCمیکروسیلیس پایداری مخلوط  

یابد. % و یا کمتر( ویسکوزیته پالستیک کاهش می5های کم )یابد. در جایگزینیآب در ماتریکس بتن افزایش می

رد نیاز به اندازه، شکل و توزیع ذرات سیمان بستگی دارد. آستانه مقدار جایگزینی میکروسیلیس با  مقدار جایگزینی مو

سیمان با نظر به کاهش و یا افزایش ویسکوزیته پالستیک از طریق ساخت مخلوط های آزمایشگاهی با استفاده از  

ینی کم است، اندازه کوچک و شکل  وقتی مقدار جایگز (.  8شود )فصل  ( تعیین می50Tروش آزمون جریان اسالمپ ) 

 .  دهدبین ذرات بزرگ سیمان را در ماتریس خمیر کاهش میدر  ذرات میکروسیلیس گرد

 خاکستر بادی   2-2-3-4

توانند کارایی خمیر  ذرات خاکستر بادی کروی شکل با سطح صاف هستند. این ذرات با شکل ظاهری کروی شکل می

% جایگزینی خاکستر بادی جریان    40تا    %  20مقدار مصرف  را بهبود دهند.    SCCو متعاقباً جریان اسالمپ مخلوط  

(. مقدار بهینه جایگزینی خاکستر بادی تحت تاثیر مشخصات  1999و همکاران،  Fangدهد )اسالمپ را افزایش می

ل اقتصادی است. در حالت کلی، چگالی خاکستر بادی کمتر از سرباره  پروژه، سازگاری اجزای تشکیل دهنده و مسائ

  رود که حجم خمیر افزایش و متعاقباً پایداری کوره آهن گدازی است. از این رو در یک حجم مشخص، انتظار می

 بهبود یابد. مخلوط

 (GGBFSسرباره کوره آهن گدازی )  3-2-3-4

گدازی یک سیمان هیدرولیکی است و به عنوان جایگزین سیمان پرتلند ، سرباره کوره آهن  ASTM C989مطابق با  

سرباره بایست قبل از بتن ریزی در مشخصات تصریح و مشخص شود.  می  هدرصد جایگزینی سربارشود.  استفاده می

سازی نسبت  بهینه  شود.  افزوده می  SCCو به پایداری مخلوط    دهدمیافزایش    را  ها، بلیندر ادغام با اکثر سیمان

 شود.  واسطه مشخصات پروژه و سازگاری آن با اجزای سیمانی دیگر تعیین میه جایگزینی سرباره ب
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 انتخاب سنگدانه   3-3-4

شود.  در ابتدا حداکثر اندازه اسمی سنگدانه درشت دانه با توجه به خصوصیات قابلیت عبور و پایداری بتن تعیین می

بنابراین برای بهبود  اندازه سنگدانه درشت دانه و همچنین حجم مصرف تعیین کننده مشخصه قابلیت عبور بتن است.  

انتخاب    ACI 301قابلیت عبور ممکن است حداکثر اندازه اسمی سنگدانه کوچک تری نسبت به مقادیر پیشنهادی در  

یک طرح    یز بر روی کارایی بتن خودتراکم تاثیرگذار است.شود. همچنین شکل ذرات )بافت، شکسته و یا گرد گوشه( ن

مخلوط با سنگدانه گرد گوشه در مقایسه با سنگدانه شکسته با مقدار آب مصرفی یکسان، قابلیت پر شدن بیشتری  

اگر حداکثر اندازه    های مخلوط را بهبود دهد.تواند کلیه ویژگیمی  دهد. سنگدانه های آمیخته با اندازه مختلف نشان می

بایست  ها میدر میان آرماتور  برای کاهش انسداد در مخلوط بتن خودتراکم   باشد،  mm  5/12اسمی سنگدانه بیش از  

هایی که قابلیت عبور و انسداد سنگدانه مورد  % محدود شود. در پروژه    32تا    %  28حجم مطلق سنگدانه درشت به  

 دانه استفاده کرد. سنگدانه درشت توان از حجم بیشتری از نگرانی نیست می

 سنگدانه ریز دانه )ماسه(   1-3-3-4

ان از مخلوط ماسه  توبایست دارای دانه بندی مناسب باشد. همچنین میماسه مصرفی مصرفی در بتن خودتراکم می

تواند  خود میته برای تولید بتن بهره برد. با این حال، ماسه طبیعی با توجه به شکل و بافت  سک طبیعی و ماسه ش

با  های شکسته داشته باشد. در صورت فقر ماسه میرئولوژیکی و مکانیکی بهتری نسبت به ماسه    ی مزایا بایست 

 و یا مواد پودری خنثی، پایداری مخلوط را توسعه بخشید.  VMAکمک 

 مواد افزودنی شیمیایی 4-3-4

گیرد. معموالً  در بتن خودتراکم مورد استفاده قرار می   انواع مختلفی از فوق کاهنده آب/ابر روان کننده وجود دارند که

شوند. اصالح های بر پایه پلی کربوکسیالت برای تولید بتن خودتراکم استفاده میفوق کاهنده آب/ فوق روان کننده

 آیند.  به شمار می  SCCهای ویسکوزیته نیز مواد مفیدی برای اصالح ویسکوزیته و پایداری مخلوط کننده

دهد در حالیکه اصالح کننده ویسکوزیته، ویسکوزیته  حالت کلی فوق کاهنده آب، سیالیت مخلوط را افزایش میدر  

کاهنده آب نقش   فوق   دهد. در برخی از موارد با توجه به اجزای بتن،)انسجام و چسبندگی( مخلوط را افزایش می

شیمیایی نیز در فرآیند طراحی طرح مخلوط مانند    مواد افزودنیکند.  ویسکوزیته را ایفا می  حفظافزایش سیالیت و  

، کنترل شود. تغییر در سایر  بندی ترکیبی سنگدانه، تغییر مقدار سنگدانه ریز دانه و مواد پودری و سیمانیبررسی دانه

 تواند اثر مثبت و یا منفی بر روی عملکرد مواد افزودنی شیمیایی داشته باشد.  پارامترهای طرح مخلوط می

ل دهنده، یکتوجه به سازگاری با اجزای تش  های شیمیایی خواص مشابه ندارند. باذکر است که همه افزودنیهبالزم  

  VMAمصرف    شوند و برخی دیگر پاسخ عکس خواهند داد.برخی از آنها باعث بهبود پایداری و انسجام مخلوط می



 صنعتی بتن خودتراکم / )راهنمای کاربردی( تولید  

  VMAدهد. ویژگی اجرایی در تولید بتن صنعتی ارائه می الوه بر بهبود خواص رئولوژیکی یکع HRWRبه همراه 

دهد. به عنوان مثال، یک مخلوط  توانایی حفظ انسجام بتن در طی تغییرات مقدار آب در بچینگ پالنت را افزایش می

  شود. لذا آب متحمل جداشدگی می  د است، این مخلوط با تغییرات اندک مقداربا مقدار مواد سیمانی کم در حال تولی

این ماده با حفظ انسجام و چسبندگی مخلوط حتی با تغییر مقدار آب به پایداری مخلوط در برابر جداشدگی کمک  

فقر ویژگی    ی کم است و یا مصالح داراهمواره ضروری نیست، امّا در زمانی که مقدار پودر    VMAاستفاده از  کند.  می

دهد، ارزیابی از قابلیت  مقدار خمیر را افزایش نمی  VMAکه با نظر به اینمفید واقع شود.    تواندمی  های فیزیکی است

باال ضروری است و در طرح مخلوط آرماتور  تراکم  با  المان  های دارای محتوای  عبور قبل از شروع پروژه در یک 

مهم  این  کم  میمی  پودری  شیمیایی  افزودنی  محصوالت  مصرف  دوز  تعیین  برای  شود.  بررسی  از  بایست  بایست 

 تولیدکنندگان این محصول مشاوره الزم گرفته شود.  

بتن خودتراکم بدون سنجش  توانایی ارائه شده است. با اینکه 5-2مقادیر پیشنهادی برای جریان اسالمپ در جدول 

افزودن  وجود دارداولیه اسالمپ   از  اولیه قبل  این حال، تخصیص یک اسالمپ  با   ،HRWR    پیمانۀ کنترلی برای 

باال انجام پذیر است و در نسبت های پایین تر ممکن    W/CMنسبت    شود )این امر در بتن های داراییه میتوص

به عنوان مثال، مقدار آب باید در حدی باشد که اسالمپ اولیه )اسالمپ  است اسالمپ قبل از افزودنی صفر باشد(.  

 باشد.  cm 10بدون مواد افزودنی( کمتر از 

شود را تعیین  میمخلوط  مقدار آب اضافه ای که باعث ناپایداری بایستمی شود پیمانه آزمایشی انجام میدر زمانیکه 

  SCCمخلوط    الزم  و ثبت پایداری   و اضافه کردن پی در پی آب به مخلوط  . این کار با درنظر گرفتن طرح مخلوطکرد

را به عنوان    شود می  SCCعث ناپایداری مخلوط  مقدار آب اضافه ای که باشود.  پس از هر بار افزودن آب انجام می

 کنیم. تعریف می آب آسیب زا 

 فرآیند طراحی طرح مخلوط  4-4

طراحی طرح مخلوط شامل: انتخاب سنگدانه   یهاهای زیر است، گامها و اوزان طرح مخلوط شامل گامبرآورد نسبت

برای تامین قابلیت عبور مورد نظر؛ انتخاب نسبت آب به مواد سیمانی؛ نسبت بخش خمیر به مالت و پایداری مخلوط  

. در ادامه خالصه ای از  آیدها، طرح مخلوط بتن خودتراکم با خواص تازه مد نظر بدست میاین گام  با پیگیری   بتن.

 ی طرح مخلوط و تعیین عملکرد مورد نیاز ارائه شده است: های طراحگام

 (؛ 5-2: تعیین جریان اسالمپ بر اساس الزامات عملکردی )جدول 1گام  ▪

 (؛301و   ACI 211.1: انتخاب مقدار سنگدانه درشت دانه )2گام  ▪

 : برآورد مقدار آب و محتوای سیمانی الزم؛3گام  ▪

 : محاسبه مقدار خمیر و مالت؛ 4گام  ▪



 
 تولید صنعتی بتن خودتراکم / )راهنمای کاربردی( 

 : انتخاب مواد افزودنی شیمیایی؛5گام  ▪

 : انجام طرح مخلوط آزمایشگاهی؛6گام  ▪

بایست می  )پایداری، قابلیت عبور و قابلیت پر شدن(  SCCآزمون؛ در زمان سنجش خصوصیات کارایی  :  7گام   ▪

ه  و جعب  Jهای قابلیت عبور )ستون جداشدگی، حلقه  و آزمون    ی ان اسالمپ برای ارزیابی از پایدارآزمون جری

L  .انجام شود ) 

: تطبیق طرح مخلوط بر اساس نتایج آزمون و ساخت مجدد طرح مخلوط آزمایشگاهی و انجام آزمون  8گام  ▪

 مجدد تا حصول خواص مورد نیاز.

 تعیین مقدار سنگدانه درشت دانه   1-4-4

دانه ارتباط مستقیم دارد. درحالی که  ها با مقدار و حداکثر اندازه اسمی سنگدانه درشتعبور بتن از میان آرماتورقابلیت  

شود، بیشترین حجم و بزرگ ترین اندازه از سنگدانه    تامینبایست الزامات پایداری، قابلیت عبور و قابلیت پر شدن  می

 عوامل تاثیرگذار بر روی اندازه و مقدار سنگدانه درشت عبارتند از:  بایست مورد مصرف قرار گیرد. درشت می

 ورهای؛فاصله بین آرمات ▪

)رودخانهبافت سطحی سنگدانه: سنگدانه ▪ دارای سطوح صاف و گرد هستند، در حالیکه  های طبیعی  ای( 

 های شکسته تیزگوشه بوده و بافت خشن دارند؛سنگدانه

بندی و شکل سنگدانه درشت: در دو طرح مخلوط با پارامترهای برابر )یک طرح مخلوط با سنگدانه  دانه ▪

با سنگد و دیگری  مشابه( میشکسته  بندی  دانه  با  از سنگدانه  انه درشت طبیعی  بیشتری  از حجم  توان 

 طبیعی گردگوشه استفاده کرد.    

 کند:این کتاب، حداکثر اندازه اسمی سنگدانه را به دو گروه تقسیم می

o  گروه اوّل: حداکثر اندازه اسمی سنگدانه درشت بزرگتر ازmm 5/12 ؛ 

o   گروه دوّم: حداکثر اندازه اسمی سنگدانه درشت کوچکتر ازmm 5/12 . 

 ( mm  5/12از   بزرگترمقدار سنگدانه درشت برای گروه اوّل )  1-1-4-4

سنگدانه درشت را بدست آورد.    انبوهیبه عنوان گام نخست در تعیین مقدار سنگدانه درشت دانه باید چگالی خشک  

 (. Ouchi ،1999و  Okamuraسنگدانه درشت دانه پر شود )  انبوهیحجم بایست با درصد حجم بتن می 50



 صنعتی بتن خودتراکم / )راهنمای کاربردی( تولید  

وزن خشک سنگدانه درشت  است.    3kg/m  1600برای سنگدانه درشت    1میله کوبی شده خشک   انبوهی مثال: چگالی  

 برای یک متر مکعب برابر است با:

0.50 × 1600 = 800 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

حجم مطلق در  %    32  تا  %    28حدود  م  در های درشت  شود، به لحاط حجم مطلق، سنگدانههمانطور که مشاهده می

بندی و بافت سطحی بر روی تعیین حجم  با این حال، اندازه، دانهاست.    mm  5/12حداکثر اندازه اسمی بزرگتر از  

بتن خود تراکم خواهد بود.    مشخصه قابلیت عبوردر  تعیین کننده    جزء عوامل   یر گذار بوده و سنگدانه درشت دانه تاث

مقدار سنگدانه درشت دانه کمتری نسبت    این نوع بتن ممکن است برای بهبود خواص تازه )قابلیت عبور و پر شدن(

 به بتن معمولی داشته باشد.  

توان از مزایای کارایی مخلوط و تقاضای  یم power 0.45ترکیبی موسوم به منحنی  با استفاده از روش سنگدانه

با اندازه الک بر حسب   x. این منحنی شبیه به یک منحنی نیمه لگاریتمی است که در محور آب کم بهره مند شد

ترکیبی   سفالت برای تعیین بهترین دانه بندیاین منحنی معموالً در صنعت ساخت آمیکرون متناسب شده است. 

بندی  طور سنتی این منحنی برای تعیین دانهبهشود. سفالت در یک مخلوط استفاده میآجهت کاهش حفرات و مقدار 

 گیرد.  شود، با این حال استفاده در بتن نیز مورد استفاده قرار می های یکنواخت در صنعت آسفالت استفاده می
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1. Bulk dry-rodded unit weight 

 power 0.45منحنی 



 
 تولید صنعتی بتن خودتراکم / )راهنمای کاربردی( 

 ( mm 5 /12مقدار سنگدانه درشت برای گروه دوّم )کوچکتر از  2-1-4-4

برای مقاطع با تراکم آرماتور باال و یا شرایط بتن ریزی با    mm  5/12کمتر از    محدوده اندازه سنگدانه درشت دانه

قرار می استفاده  زیاد مورد  آزمایشی میگیرد.  چالش  پیمانه  اولین  نسبت حجمی  برای شروع  از  ریزدانه  %  50توان 

توای  بهره برد. الزم به توجه است که مح (mm 5/9دانه )مانده تا الک % درشت50( و mm 75/4)عبوری از الک 

کنند. هایی ایفا میهای دارای چنین نسبتسیمانی و مدول نرمی ماسه نقش پر رنگی در کارایی مورد انتظار از مخلوط

 توان نسبت ماسه به سنگدانه درشت دانه را اصالح کرد.  پس از بررسی اولیه خواص تازه مخلوط، می

 و پودر مقدار آب  2-4-4

و یا    mm  125 /0مواد پودری به جمع مقدار سیمان، خاکستر بادی، پودر سنگ و پودرهای آسیاب شده کمتر از  

ارائه   2- 4  شکل  1-4و مقاومت فشاری در جدول    W/CMیا    W/Cرابطه بین  شود.  اتالق می  دیگر   های خنثیپودر

ای در انتخاب مقدار مواد سیمانی بتن خودتراکم  الزامات مقاومت فشاری ممکن است عامل تعیین کننده  شده است.

  به ایجاد ماتریس و حفظ انسجام   ها موجود در سنگدانه  پودر   و همچنین   نرمی و حجم مواد سیمانی/پودرینباشد.  

بتن )پایداری در    مخلوط  موجب بهبود پایداریاز این رو،    ، کندکمک میموجود در مالت سیمانی    های درشتسنگدانه

  355شود. انتخاب مقدار پودر )سیمان و سایر مواد شبه سیمانی( برای آزمایش اولیه در محدوده  مقابل جداشدگی( می

با مقدار سیمان باالتری   3kg/m  475تا   مناسب است. در زمان انجام آزمون آزمایشی ممکن است فرآیند آزمون 

. برای رسیدن به جریان اسالمپ نمودتوجه به مالحظات اقتصادی بهینه    با   را   مخلوط   توان می  اهشروع شود و آنگ

مقدار خمیر از طریق افزایش مقدار آب و پودر و یا هردو ضروری    افزایش   باالتر و جلوگیری از جداشدگی ممکن است 

یابد که منجر به افزایش  پودر افزایش می  طور نسبی ثابت بماند، امّا حجم آب + نسبت آب به پودر به  ممکن است  باشد.

در حالت کلی، با افزایش جریان اسالمپ نشان داده شده است.    2-4همانطور که در جدول  شود.  حجم خمیر می

   به مقادیر پودر بیشتری برای رسیدن به قابلیت عبور و پایداری مخلوط نیاز است. مدنظر )قابلیت پر شدن(، 
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  و مقاومت فشاری W/CMیا  W/Cرابطه  1-4جدول  

روز  28مقاومت فشاری در سن 

(MPa) 

 نسبت آب به سیمان )بر حسب وزن( 

 بتن هوا زایی شده  بتن بدون هوا زایی

42 41/0 - 

35 48/0 40/0 

28 58/0 48/0 

20 68/0 59/0 

14 82/0 47/0 

 

 

 

 

 حجم خمیر و حجم مالت   3-4-4

ر بعالوه حجم آب و مواد افزودنی شیمیایی و همچنین  ز حجم مواد سیمانی و پودر های دیگحجم خمیر عبارت است ا

 (. mm 36/2هوا. حجم مالت عبارت است از حجم خمیر بعالوه حجم سنگدانه ریزدانه )عبوری از الک  

 محدوده مقدار پودر پیشنهادی 2-4جدول  

 650بیشتر از   600تا    550 550 ( mmجریان اسالمپ ) 
 458بیشتر از   445تا    385 385تا    355 ( 3kg/mمقدار پودر )

 

 

مواد سیمانی نسبت آب به   

 و پوزوالن. یمان مختلف س یباتترک یبرا  یو مقاومت فشار W/CMنسبت  ین ب  ارتباط 1-4 شکل
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 شود. بیان می 3m 1حجم مالت و خمیر بر اساس حجم کل مخلوط بتن بر اساس برای 

 شود: محاسبه می و نح این به 3L/m 1000و یا  3m 1% خمیر برای 38برای حجم به عنوان مثال 

38% = 1𝑚3 × 1000 𝐿 𝑚3 = 380 𝐿 𝑚3⁄⁄  

 حجم مالت و خمیر: مقادیر هدف برای 

 40/0تا  34/0نسبت حجمی خمیر :  ▪

 70/0تا  60/0نسبت حجمی مالت:  ▪

معموالً درصد حجمی مالت و خمیر بتن خودتراکم بیشتر از بتن معمولی است. سیالیت خمیر و توانایی مالت برای  

شود. در  با جریان دادن کل بتن باعث تامین خواص عبور، پرشدن و پایداری می  سنگدانه درشت دانه است که  انتقال

زایش حجم خمیر و مالت بر روی جریان اسالمپ تاثیر گذار است و تغییر حجم مالت در بتن بر روی  حالت کلی، اف

خالصه از دستورالعمل انتخاب این احجام ارائه شده است. مقادیر هدف   3-4ر گذار است. در جدول  قابلیت عبور تاثی

 شوند.دستخوش تغییر می شند و بسته به مصالح در دسترس باپیشنهادی برای آزمون های ابتدایی می

 خالصه طرح مخلوط آزمایشی  3-4جدول  

 ( mm  12% )حداکثر اندازه اسمی 32تا  28 حجم مطلق سنگدانه درشت دانه

 % 40تا  34 حجم خمیر 
 % 72تا  68 حجم مالت

 0/ 45تا  W/CM   32/0نسبت 
 3kg/m 475تا    386 مقدار محتوای سیمانی )مقدار پودر(

 

  SCCمثال های طرح مخلوط  5-4

است که در مقیاس صنعتی تولید شده و پاسخ مطلوبی داده   SCCهایی از طرح مخلوط بتن شامل مثال 4-4جدول 

این طرح مخلوط ها در پروژه های واقعی  اصول تشریح شده در این فصل است.    روشن شدن  ها برایاست. این مثال

های آزمایشی نباید این  الزم به توجه است که بدون انجام آزمونمورد استفاده قرار گرفته و موفقیت آمیز بوده است.  

های کسب  طور قابل توجهی پاسخپروژه های دیگر استفاده کنید. مصالح بومی در دسترس بهطرح مخلوط ها را برای  

دهد. لذا با انجام آزمون آزمایشی و تغییر پارامترها تاثیرگذار، عملکرد مطلوب بدست میدهد.  اثیر قرار میشده را تحت ت

، مصالح بومی، شرایط پروژه، الزامات عملکردی و شرایط محیطی  SCCالزم به ذکر است که در طراحی طرح مخلوط  
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تعیین کننده عملکرد   ریزی  بتن  انتظار در زمان  لذا میمورد  بود،  بایست جمیع جهات در طراحی و اجرای  خواهند 

 توان برای نقطه آغاز طراحی مورد استفاده قرار داد.  ها را میدرنظر گرفته شوند. با این حال، این مثال SCCمخلوط 

 های اجرایی که در مقیاس صنعتی استفاده شده مثال طرح مخلوط  4- 4جدول  

 660 660 660 840 70 660 ( mmجریان اسالمپ ) 
 دارد دارد دارد دارد دارد دارد پلی کربوکسیالت 

 دارد دارد دارد دارد دارد دارد مواد هوازا

 - - دارد - - دارد کاهنده آب 

VMA - - - دارد دارد دارد 

مقدار کل محتوای سیمانی  

(3kg/m ) 
445 402 463 473 415 415 

 355 415 205 368 402 355 سیمان 

 60 - 83 - - 90 خاکستر بادی 

 - - 185 95   سرباره کوره 

W/CM 37/0 42/0 39/0 34/0 41/0 40/0 

s/a  )2/48 53 61 46 49 49 )حجمی 

 35 7/34 36 1/38 5/36 1/37 خمیر حجمی درصد 

 6/65 5/59 64 4/63 3/68 6/64 درصد حجمی مالت 

درصد حجمی سنگدانه  

 درشت دانه
6/35 7/31 6/36 36 31 5/33 

دانه بندی )اندازه الک(  

 درصد مانده 
 درصد مانده 

25 mm 1.0 in. - - - - - - 

19 mm 3/4 in. 3/2 - 7/0 75/0 3 9 

12.5 mm 1/2 in. 2/9 - 3/11 6/5 15 19 

9.5 mm 3/8 in. 1/5 - 5/6 8/11 14 8 

4.75 mm No. 4 4/25 6/26 6/23 2/26 15 14 

2.36 mm No. 8 4/14 3/23 9/16 4/12 16 4 

1.18 mm No. 16 5/9 10 7/5 5/12 14 12 

600 μm No. 30 1/11 5/12 2/8 1/20 10 13 

300 μm No. 50 2/12 2/14 4/18 5/8 8 14 

150 μm No. 100 7 2/11 1/7 5/1 3 6 
 1 1 24/0 4/1 3/2 9/3 - ظرف 



 

 

 فصل پنجم: تولید صنعتی بتن خودتراکم 

 

 

 کلیات  1-5

توام با جریان پذیری باال باید دارای پایداری استاتیکی و دینامکی مناسب باشد. جریان پذیری بتن  بتن خودتراکم  

)جریان اسالمپ( تابع شرایط پروژه و عضو سازه ای مورد بتن ریزی است. انتخاب و کنترل کیفیت مصالح اولیه در  

ن فصل به برخی از مالحظات مربوط به تاثیر ترکیبات مصالح و  تولید بتن خودتراکم دارای نقش حیاتی است. در ای

 شود.    اجزای تشکیل دهنده بر روی عملکرد بتن خودتراکم پرداخته می

 و اثر آن بر روی خواص تازه  مشکالت تولید تولید بتن خودتراکم 2-5

 مصالح اولیه  1-2-5

مخلوط بتن. بنابراین، در طی تولید و حمل و  های اجزای تشکیل دهنده برابر است با تغییر عملکرد  تغییرات در ویژگی

های شیمیایی و آب( از یک منبع بایست اجزای تشکیل دهنده بتن )سیمان، سنگدانه، افزودنی  می  SCCبتن ریزی  

است. برای اطالع از جزییات بیشتر    های اجزای تشکیل دهنده از اهمیت زیادی برخوردارتهیه شوند. کنترل ویژگی

 درخصوص انتخاب اجزای تشکیل دهنده به فصل چهارم مراجعه کنید.

 بچینگ و اختالط مخلوط بتن خودتراکم   2-2-5

شود. یک    و تایید  بایست فرآیند بهینه اختالط و بچینگ )توزین( تعیینبرای طرح مخلوط بتن خودتراکم مدنظر می

ق مخلوط برای رسیدن به همگنی  های آزمایشی برای میکسرهای تولید و تطبیروش تعیین صالحیت، انجام پیمانه

ثانیه    90تا    30نیاز است تا عملیات اختالط    در برخی از موارد بسته به نوع بچینگ مورد استفاده،است.    مورد نیاز

  ACI 304Rتوانید به راهنمای  شتر در مورد اختالط و بچینگ میبرای کسب اطالعات بیبیشتر از بتن معمولی باشد.  

 مراجعه کنید. 
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 صنعتی بتن خودتراکم / )راهنمای کاربردی( تولید  

 اهداف عملکردی   3-5

 خواص تازه  1-3-5

بایست تحت شرایط واقعی نیز بررسی شوند و خواص تازه تعیین شده بر اساس نتایج بدست آمده از فصل چهارم می

 در صورت نیاز، طرح مخلوط و عملکرد آن با توجه شرایط تولید، انتقال و بتن ریزی وفق داده شوند. 

 خواص سخت شده بتن خودتراکم  2-3-5

 بایست الزامات و مشخصات پروژه را تامین کند.  خواص سخت شده بتن خودتراکم می

 هارواداری 3-3-5

بایست  های میهای مورد انتطار در پارامتر های کیفی خواص تازه و سخت شده باید تعیین شوند. این رواداریاریرواد

 . بر اساس متن مشخصات پروژه و طرح مخلوط نهایی باشد

 SCC (Mixture robustness  )مندی مخلوط  توان  4-3-5

مصالح    تغییرات  ساناتاز نو  توانایی تحمل رواداری خواص تازه ناشی  بتن خودتراکم عبارت است از  مندی مخلوطتوان

به نوسانات   خودتراکم در قیاس با بتن معمولی بتن مصالح، دمای بتن و یا ترکیبی آنها.و مواد اولیه، نوسانات رطوبت  

بندی سنگدانه دانه  نوسانات  است.  بسیار حساس  رتولید  مقدار  و  آزاد  ها  پایداری  طوبت  بر روی  توجهی  قابل  تاثیر 

  Consantinerو    Daczko؛  Hedin  ،1999و    Emborg؛  Attiogbe  ،2003و    Daczkoدارد )  SCCمخلوط  

در طی  شود  پیشنهاد میبچینگ نیز بر روی جریان پذیری و پایداری تاثیرگذار است.  اوزانی در  (. نواسانات  2002

صرفی با  طرح مخلوط و اجزای تشکیل دهنده م  مربوط به  ، حساسیت های ططراحی و تعیین صالحیت طرح مخلو

 مورد بررسی قرار گیرد.   جریان پذیری )جریان اسالمپ( و مقدار آب )آب اضافی( نوسانات فوق الذکر در 

 پذیری مخلوط ناپایداری در جریان  5-3-5

اینکه  به  نظر  با  مخلوط،  از طراحی طرح  م  پذیریجریانردۀ  که    پس  دارد    یستقیمتاثیر  مخلوط  پایداری  روی  بر 

می  بایستمی که  اسالمپ(  )جریان  پذیری  جریان  )ردۀ  گردد  تعیین  کند،  ناپایدار  را  مخلوط  و    Daczkoتواند 

Attiogbe  ،2002  ؛Daczko  ،2002با افزودنی فوق کاهنده/ابر روان کننده انجام شود. در  بایست  (. این امر می

شوند. لذا قابلیت حفظ  اسالمپ می  جریان شدید    افت  منجر به   آب   های، برخی از فوق کاهندهموضوع زمان بررسی این  

بایست مورد بررسی قرار گیرد. پس از پیمانه شدن های فوق کاهنده آب امری است که میافزودنی    مورد  کارایی در

  ؛ پس از هر بار افزودن اندازه گیری شود( مخلوط  چشمی  پایداریشاخص  )  VSIو    50Tمخلوط، جریان اسالمپ،  

HRWR  جریان اسالمپ و    یا آب اضافه،  وVSI  ردۀ جریان اسالمپ و مقدار آبی که در آن مخلوط    گیری شود.اندازه



 
 تولید صنعتی بتن خودتراکم / )راهنمای کاربردی( 

های دیگر پایداری مخلوط  روش  توان می،  VSIبجای آزمون    برای ارزیابی این ویژگی   ثبت کنید.شود را  ناپایدار می

 بهره برد.   (ASTM C232جداشدگی و یا آزمون آب انداختگی )ستون مانند 

 ماکت  –مدل آزمایشگاهی   4-5

شود که هر طرح مخلوط در معرض شرایط واقعی قرار  به عنوان بخشی از تایید صالحیت طرح مخلوط، پیشنهاد می

انجام    پروژه  لب مشابه با ریزی در قاگیرد. این امر با تولید طرح مخلوط در بچینگ پالنت و در صورت امکان، بتن

  شود.می

   در شرایط واقعی   قطعات مورد آزمایش  1-4-5

توان از طریق  جهت تایید روش تولید، عملکرد واقعی و اطمینان از همگنی بدون جداشدگی یک طرح مخلوط را می

اطمینان از تولید   و  المان آزمایش بتن ریزی یک قطعه بدست آورد. برای بهینه سازی روش بتن ریزی و جزییات خود  

مورد آزمون    ریزی بتن  از طریق  در مقیاس واقعی  را   المانتوان یک بخش پیچیده از  می  ، مناسب بتن در واحد تولید

 قرار داد. 

 تشخیصی در مدل آزمایشگاهی تحلیل   2-4-5

آوری آن،  مدل و عملآزمایش خواص سخت شده در قطعه مورد آزمون، بخشی از فرآیند آزمون است. پس از ساخت  

شود. سپس برای اطمینان از یکنواختی توزیع اجزای بتن، سیستم حباب  از نواحی مختلف آن مغزه گیری انجام می

 شود.  گیری شده انجام میهای مغزههوا، نفوذپذیری و مقاومت فشاری، آزمون های الزم بر روی نمونه

 عملکردتایید عملکرد مخلوط بر اساس سابقه   3-4-5

ها  دیر تولید شده از طریق این آزمونمقابر اساس    پارامترهای کنترل کیفی  بایستمی  برای رسیدن به عملکرد مناسب

این    شناسایی  تعیین شوند. برای اطمینان از نظم واحد تولید و تامین الزامات کار، کثر و حداقل  این مقادیر حدیو تع

تاریخچه طرح مخلوط موجود و یا عملکرد تولیدات آزمایشی و عملکرد تولیدات قبل و    بایست از طریقپارامترها می

 انجام پذیرد.   یا هردو

 آموزش پرسنل  5-5

بایست آموزش مقتضی را ببینیند و با نظر به این تکنولوژی نوین، پرسنل آزمایشگاه و تمامی افراد درگیر در اجرا می

 تعیین صالحیت شوند. 

 



 صنعتی بتن خودتراکم / )راهنمای کاربردی( تولید  

 فیت کنترل کی 1-5-5

نظر به اینکه در حال حاضر،  حیح کلیه پرسنل بازرسی و آزمون است.  مره بتن خودتراکم مستلزم آموزش صتولید روز

موسسه معتبری در زمینه صدور گواهینامه صالحیت پرسنل مجری و کنترل کیفی بتن خودتراکم وجود ندارد، آموزش  

یکنواختی در اجرا، بازرسی و نگهداری سوابق مورد نیاز در  ها،  اهداف، روشاین افراد به عهده تولیدکنندگان است.  

 کنترل کیفیت حائز اهمیت هستند.  هاینیز مانند برنامه تولید بتن خودتراکم 

 تحلیل کمی و کیفی   2-5-5

بایست آموزش های الزم در خصوص  کند میمشارکت می  SCCهر بازرس کنترل کیفیتی که در تولید و آزمون  

های آزمون،  های آزمون مختلف دیده باشد و واجد شرایط الزم باشد. عالوه برای آموزش انجام روشفرآیندها و  روش

در صورت دستیابی به کیفیت مد نظر در باشند.    نیز   بایست قادر به ارزیابی از نتایج حاصلهپرسنل کنترل کیفیت می

ریزی، مشخصات اعضای  های بتنتکنیکبایست درک صحیحی از خواص مهندسی،  ، این افراد میSCCمخلوط  

 اشته باشند.  رود، دکار میبهای و مالحظات مصالح که برای تعیین طرح مخلوط و خواص تازه بتن سازه

 پرسنل تولید   3-5-5

های تولید اثر  بایست آموزش الزم را دریافت کنند. روشبرای تولید بتن خودتراکم با کیفیت مطلوب، پرسنل تولید می 

بتن خودتراکم    مستقیم مخلوط  کنند که هر  باید درک  تولید  پرسنل  دارد.  بتن  و سخت شده  تازه  روی خواص  بر 

ریزی و خواص مهندسی  های بتنای طراحی شده است تا تمامی جوانب انتخاب مصالح، شرایط قالب، روشگونهبه

انی که مشخصات کیفی و یا عملکردی  باشند، در هر زم آموزش دیده که به خوبی پرسنل تولید مورد نیاز تامین شود.  

در تولید بتن انجام دهند و این امر، ارزشمند بودن آموزش را نشان    توانند اقدام اصالحی موثریمی  بتن حاصل نشود

شود، مشارکت افراد تولید در انجام اقدامات  زمانیکه کیفیت و یا عملکرد مورد نیاز در تولید بتن حاصل نمیدهد.  می

 اصالحی بسیار موثر است.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 ریزی و پرداخت بتن خودتراکم انتقال، بتن   ششم:فصل 

 

 

 کلیات  1-6

های تخلیه بتن، حجم و نرخ تحویل بتن  های تازه، روش، عواملی مانند ویژگی SCCبفرد  با نظر به رئولوژی منحصر 

بنابراین، نیاز است که شناخت کافی در خصوص این    اخالل ایجاد کنند.ریزی  بتن  در عملیاتتوانند  حال تخلیه میدر  

های موفقیت آمیز مورد  ها و تکنیکاین فصل به روش  ریزی دقیق تولید بتن خودتراکم حاصل شود. عوامل و برنامه

شکل، تیرها، دیوارها،    Tهای دوبل  فیلوها، پر در اعضای مختلف مانند ستون  SCCهای  ریزی مخلوطاستفاده در بتن

ترمیمی و دال بتن ریزی مخلوط  شود.  ها پرداخته میعملیات  انتقال،    SCCبررسی  با عملیات  در اعضای مختلف 

 شود.  رداخته مییک پ  ی است و در ادامه به هر آنها ضرور  موفق در ارتباط است، لذا بررسی هریک  ریزی و پرداختبتن

 SCCعملیات انتقال  2-6

بایست برخی از  انتقال بتن خودتراکم با استفاده از ماشین آالت متعارف بتن معمولی قابل انجام است، با این حال می

 موارد احتیاطی و مالحظات درنظر گرفته شود.  

 های حمل بتننوکامی 1-2-6

حمل بتن که دارای جام میکسر است به محل کارگاه منتقل کرد. با توجه  توان از طریق کامیون  بتن خودتراکم را می

(.  ASTM C94% ظرفیت جام میکسر آن باشد )  80به سیالیت بتن خودتراکم، حجم بارگیری کامیون نباید بیشتر از  

در  تور کامیون  های تند است. راننده و یا اپرااین کار برای جلوگیری از ریختن بتن از کامیون در زمان عبور از شیب

مخلوط بتن را با  جام میکسر را در حالت چرخش قرار دهد. برخی از تولیدکنندگان بتن،    بایست میزمان حمل بتن  

، قوام مخلوط بتن به قوام  HRWRکنند و پس از افزودن  کارایی مشابه با بتن معمولی تا رسیدن به کارگاه حمل می

تخلیه باال و حجم بتن تحویل داده شده مستمر باشد، فواصل جریان بتن  وقتی سرعت  شود.  بتن خودتراکم بدل می

تحویل بتن از طریق کامیون دارای جام میکسر یک  یابد. در نقطه تخلیه بتن بیشتر شده و ظرفیت پر شدن بهبود می

،  Büehlerو    Buryاست )  mm  760تا    455با جریان اسالمپ    SCCهای  روش موثر برای بتن ریزی مخلوط

2002  .) 
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 هاپر و یا باکت  2-2-6

ا دیگر تجهیزهای  های دارای هاپر و یا باکت و ی توان از طریق کامیون، حمل کنندههای بتن خودتراکم را میمخلوط

در طی حمل مخلوط    SCC  ی شود، مخلوط ها  یاستفاده م  دارای هاپر   یهنقل  یل که از وسا   یهنگام  خاص انتقال داد. 

. مخلوط های حمل شده توسط باشند  یدارپا   یاربس  شدگی ناشی از نیروهای ارتعاشی حملدر برابر جدا  یدو با  شوندنمی

کنند و نیازی نیست که ردۀ پایداری بتن حمل شده با باکت مشابه با پایداری  باکت از سوی باالبر لرزشی دریافت نمی

ها  های متصل به دریچه تخلیه باکتو یا پد  بتن حمل شدن توسط وسایل نقلیه دارای هاپر باشد. نوارهای الستیکی

تصل به دریچه باکت،  یسکوزیته پایین بسیار موثر است. ناو مهای بتن خودتراکم با و در جلوگیری از نشت مخلوط 

 کند.ریزی هدایت میبه سمت نواحی مدنظر برای بتن جریان بتن را 

نرخ بتن ریزی را    شود و این امر دی از بتن ریخته میبتن ریزی با استفاده از باکت و یا هاپر، حجم محدواز طریق  

شود، در حالی که از طریق کامیون حمل،  دهد و در نتیجه موجب نرخ تخلیه ناپیوسته در جریان اسالمپ میکاهش می

ریزی  بتن  کند. این عوامل بر روی مشخصات جریان بتن تاثیر گذار است. طور پیوسته حجم زیادی از بتن را تخلیه میبه

دیگر، استفاده از اسکرو برای جابجایی    روشبایست با جریان اسالمپ نسبتاً باال انجام شود.  از طریق هاپر و باکت می

شود. زمانی که نوار نقاله ثابت مخلوط از هاپر به قالب است. با دوران اسکرو، مخلوط از هاپر به داخل قالب ریخته می

تر مانند  وسایل حمل سنگین  برای پر شدن سریع تر قالب استفاده ازشود.  دا میشود، خمیر از سنگدانه جاستفاده می

باکت و  به هاپر  نسبت  بتن  کامیون  باکت    SCCریزی مخلوط  بهتر است.  ولی از طریق  و  دارد  باالیی  تخلیه  نرخ 

 بایستجریان اسالمپ آن میشود، وقتی بتن با باکت به قالب منتقل میشود. صورت ناپیوسته انجام میریزی بهبتن

کند. با استفاده از ناو نصب شده ، این امر فواصل جریان بتن و تراکم مناسب را تسهیل میباشد  mm  710تا   610

 عیت مدنظر هدایت کرد. توان جهت جریان بتن را به موقبر در قسمت دریچه باکت می

 بتن خودتراکم پمپ   3-2-6

برای جلوگیری از  بدون تراکم مکانیکی است.  زیادایی جریان و حرکت در فواصل یکی از مزایای بتن خودتراکم، توان

در مناطقی که دسترسی محدودی برای  شود.  توصیه می  m  10تا    حد جریان بتنجداشدگی و تراکم مناسب معموالً  

پمپ به نواحی مدنظر جاری  تواند بدون نیاز به  ریزی وجود دارد، بتن خودتراکم با توجه به جریان پذیری باال میبتن

مزایای  شود.  در فواصل دور نیاز به وجود پمپ ضروری است. بتن خودتراکم به راحتی و بدون جداشدگی پمپ می  شود.

 عبارتند ار: پمپ پذیری بتن خودتراکم نسبت به بتن معمولی 

 کاهش فشار پمپ؛ ▪

 کاهش سایش و خرابی تجهیزات پمپ؛ ▪



 
 تولید صنعتی بتن خودتراکم / )راهنمای کاربردی( 

 دن؛ پایداری مقدار هوا پس از پمپ ش ▪

باشد، دوغاب گیری لوله الزامی است، اگر قطر لوله    mm  75های پمپ برابر و یا کمتر از  اگر قطر لوله   ▪

 باشد، نیازی به دوغاب گیری نیست.    mm 75بیشتر از 

سبب جدا شدن سنگدانه از خمیر  شود؛ فشاری اولیه باال میتواند  میشروع کار پمپ با فشار کمتری انجام   ▪

 شود.

 کشی پمپ؛افزایش طول لوله ▪

 صنایع پیش ساخته در های رو باز ها و یا قالبتخلیه بتن خودتراکم در دال  3-6

جریان بتن و پر شدن  شود.  دخالت نیروی انسانی در داخل قالب پخش میبتن خودتراکم بدون ارتعاش مکانیکی و  

برنامه ریزی  های تخلیه بتن در داخل قالب است. ویژگیهای روباز تحت تاثیر روش بتن ریزی و  قالب دال و یا قالب

شرایط  پذیری و پایداری بتن خودتراکم ضروری است. درست و مالحظات این پارامترها در طراحی مشخصات جریان

بنابراین درنظر  خت و خواص نهایی بتن تاثیر گذار است.  کم بر روی مدت بتن ریزی، هزینه سا ویژه تخلیه بتن خودترا

 ریزی اجرای بتن خودتراکم حائز اهمیت است. روش بتن ریزی واقعی و شرایط تخلیه در برنامه گرفتن 

هر    ارائه شده است.ریزی  های سنتی بتن( نمای کلی از روشConstantiner  ،2001و    Daczko)  1-6جدول  

 بندی خاص خود به چهار گروه بندی تقسیم شده است:با درجه تکنیک

 مدت مشخص؛ تخلیه: حجم بتن مورد تخلیه در یک نرخ ▪

 نوع تخلیه: نحوه تخلیه بتن؛ ▪

 شود. طور مستمر از یک ظرف به داخل قالب منتقل میحجم تخلیه انفرادی: حجم نسبی بتن که به ▪

 پذیرد.  پذیری کلی بتن که از طریق سه گروه دیگر تاثیر می: جریان1ممنتوم جریان  ▪

با کمیتهای بتنتخلیه انفرادی و ممنتوم جریان برای تشریح ویژگیهای نرخ تخلیه، حجم  گروه های زیاد،  ریزی 

بندی نسبی با  درجهشود.  شوند. نوع تخلیه بصورت پیوسته و یا ناپیوسته درجه بندی میمتوسط و کم مقدار دهی می 

 گذارد.   بر روی ممنتوم جریان بتن تاثیر می شود وفرض ارتفاع سقوط و چگالی یکسان انجام می

 

 

 

 
1. Flow momentum 



 صنعتی بتن خودتراکم / )راهنمای کاربردی( تولید  

 های بتن ریزیمقایسه نسبی ممنتوم جریان و روش 1-6جدول  

 درجه ممنتوم جریان  حجم تخلیه انفرادی نوع تخلیه  نرخ تخلیه  ریزی تکنیک بتن

 زیاد  زیاد  پیوسته  زیاد  شوت کامیون 
 زیاد/متوسط  متوسط  پیوسته  زیاد/متوسط  پمپ 

 زیاد  زیاد  پیوسته  متوسط  نقاله نوار 
 کم کم پیوسته  متوسط  فرغون

 کم/متوسط  کم ناپیوسته  زیاد  جرثقیل و باکت 

 متوسط  متوسط  پیوسته  کم اسکرو 
 زیاد  زیاد  ناپیوسته  زیاد  لوله ثابت 

 

مورد نیاز است، در ارتباط است. برای    SCCکه تعیین کننده نوع مخلوط    درجه بندی ممنتوم جریان با هندسه قالب

ای خاص با طرح مخلوط یکسان، پیمانکار با استفاده از تکنیک بتن ریزی با ممنتوم جریان  مثال، در یک عضو سازه

این  بهبود می  کند و ظرفیت پر شدن مخلوطباال، فواصل جریان بیشتری را تجربه می یابد. این روش به پیمانکار 

  SCCهای مخلوط بتن  ه بتن ریزی را با جریان اسالمپ کمتر انجام دهد و در نتیجه در هزینهدهد کامکان را می

 صرفه جویی کند.

 مشخصات قالب، عضو و آرماتورهای تقویتی 4-6

شوند. مشخصات قالب تاثیر قابل توجهی بر جریان اسالمپ قالب های اعضای بتنی در شکل و ابعاد مختلف ساخته می

و آب گریزی داشته باشند بخصوص    ها نباید نشتعملکرد پایداری بتن خودتراکم دارد. در حالت کلی، قالبهدف و  

در زمانی که مخلوط بتن دارای ویسکوزیته نسبتاً کمی است. برای جلوگیری از کرموشدگی و مشکالت زیبایی شناختی  

نسبت به بتن معمولی حساسیت بیشتری در مواجهه    سطوح بتن، نیاز است که قالب کامالً آب بند باشند. بتن خودتراکم 

 دهد.  کرموشدگی ناشی از درز های قالب نشان می

 فشار قالب  1-1-4-6

ویژه زمانی کند، بهبتن خودتراکم به دلیل ماهیت خود، فشاری بیشتری نسبت به بتن معمولی بر روی قالب وارد می

بایست اقدامات احتیاطی برای  باال است و می  لیه بتن خودتراکم بیعی نرخ تخطور طبهکه نرخ تخلیه بتن زیاد باشد.  

ها و دیوارها از اهمیت بیشتری برخودار است. حداکثر  ویژه در قالب ستونمهار مناسب قالب انجام پذیرد. این امر به

، قوام اولیه،  1پی قالب تحت تاثیر رئولوژی، تیکسوتروفشاری جانبی اولیه و میزان افت فشاری جانبی پس از ریختن در  

 
1. Thixotropy 



 
 تولید صنعتی بتن خودتراکم / )راهنمای کاربردی( 

(. خصوصیات کلیدی طرح مخلوط بر روی فشاری جانبی قالب  Assaad  ،2004ریزی و دمای محیط است )نرخ بتن

عبارتند از: حجم مصالح درشت دانه، نوع و مقدار کل مواد سیمان و نوع و دوزاژ فوق کاهنده آب/ابر روان کننده  

(Assaad  ،2004  .)کند به پیمانکار اجازه  ریزی نامحدود میطراحی شود، نرخ بتن  1هیدرولیکی   بر اساس هد  اگر قالب

شود که قالب بر اساس هد هیدرولیکی کامل طراحی  توصیه میدهد تا بتن ریزی را در سرعت بیشتری کامل کند.  می

 1-6له  های اعضای بتن خودتراکم از طریق معادشود بخصوص وقتی که نرخ بتن ریزی زیاد است. طراحی قالب

  از این رابطه محافظه کارانه بهره برد  توانتا زمان ارائه رابطه دیگری بر اساس تحقیقات مستند می  شود.انجام می

(ACI 347)   . 

p = wh         (6-1)  

   

p = ( 2فشار جانبیkN/m ) 
w = ( 3وزن مخصوص بتنkg/m ) 
h = بتن تازه عمق (m .) 
 

یابد. زمانیکه پر شدن قالب از طریق پمپ از پایین قالب انجام  جانبی نیز افزایش میریزی، فشار  با افزایش نرخ بتن

برابرشودمی دو  تقریبا  قالب  فشار  بتن  ،  قالب  فوقانی  بخش  از  بتن  که  است  زمانی  از  میبیشتر    شودریزی 

(Brameshuber    وUebachs   2002)  . بر روی    خصوص اثر بتن خودتراکم  یک تحقیق در انجمن قالب بتنی در

داد که فشار جانبی بتن خودتراکم معادل و کمتر  نشان  حاصلهانجام شد. نتایج   ICFفشار قالب در ساخت و سازهای 

 است.  mm 20از بتن معمولی ویبره شده با اسالمپ 

 پیچیدگی شکل قالب  2-4-6

خطر کرموشدگی و ایجاد حباب  هرچه شکل قالب پیچیده تر باشد، توانایی پر شدن و جریان بتن در قالب کاهش و  

به عنوان مثال، ستون دایره ای شکل به دلیل نداشتن لبه و گوشه نسبت به  یابد.  ش مییسطحی بر روی اعضا افزا 

دهد. پیچیدگی شکل عضو، پارامتری است که  حباب سطحی کمتری بدست می  با  ستون مربعی شکل، سطح صاف تر 

نظر گرفته شود. در حالت کلی، با افزایش پیچیدگی عضو و تراکم آرماتور  در زمان تعیین جریان اسالمپ دربایست  می

ویسکوزیته کمتر شود تا هوای بدام افتاده از سطوح قالب خارج    و در صورت امکانبایست جریان اسالمپ بیشتر  می

 شود.  

 
1. Hydraulic head 



 صنعتی بتن خودتراکم / )راهنمای کاربردی( تولید  

 ی سازه ای عمق اعضا  3-4-6

جداشدگی هستند. دلیل اصلی این امر، عمق زیاد این عناصر است.  ها بیشتر مستعد  دالها و دیوارها در قیاس با  ستون  

و پس از بتن ریزی    باال بایست پایداری دینامیکی  طرح مخلوط مورد اجرا در عناصر با عمق زیاد در طی بتن ریزی می

 د.    یی باشباالدارای پایداری استاتیکی 

 عرض و طول اعضاء  6-4-4

به جریان اسالمپ بیشتر    کاهش جابجایی تجهیزات انتقال بتن )لوله پمپ، شوت و یا باکت(  برای  اعضای با طول زیاد 

شود، ناحیه محدود تخلیه می  یک  بتن در  بدلیل آنکه  در اعضای باریک  .نیاز دارند  و پایداری مناسب  mm  610از  

سالمپ اهای با عرض کم نیازی به جریان  بنابراین، بتن ریزی در قالبدهد.  جریان پذیری بهتری از خود نشان می

اط مناسب برای تخلیه و  از دسترسی تجهیزات تخلیه بتن به نق  الزم  اطمینان  بایست می  قبل از بتن ریزی باال نیست.  

 شود.   جاری شدن حاصل

 اندازه قالب   5-4-6

تامین کافی و به موقع بتن است. در  های حجیم برای  هماهنگی و برنامه ریزی تولید یک امر تاثیرگذار در بتن ریزی

رفیت باالی تخلیه در یک ناحیه بزرگ، تولید،  ظو    سرعت زیاد  ریزی زیاد است، بدلیلحجم بتنکه    هاییکاربری

در یک بازه زمانی کوتاه امر انتقال بتن انجام گردد.    و  بایست با حجم تخلیه در تناسب باشدتحویل و انتقال بتن می

بایست اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از تبخیر  زیاد است می  در معرض شرایط محیطی  نبت  وقتی مساحت سطح

ی و با وقفه  تامین ناکافشود.  یر سریع رطوبت باعث ترک جمع شدگی پالستیک میبخزودرس رطوبت انجام گردد. ت

وط بتن ریزی الیه  شود. خطخطوط بتن ریزی نمایان  توان به منجر  بتن در شرایط آب و هوایی گرم و خشک می

 دهد.کند، لذا یک سطح صاف و همگن بدست نمیهای بتن ریزی را نمایان میرسد و الیه  نظر میتیره به  ، قبلی

توانند صرفاً جنبه زیبایی شناختی داشته باشند و یا  های بتن ریزی میبسته به وقفه ایجاد شده در بتن ریزی، الیه

 را دچار اتصال سرد کنند.  هقطع حتی 

 پرداخت سطح نهایی  6-4-6

 برای بتن ریزی در اعضای با تراکم آرماتور سنگین مناسب است. روش   بتن خودتراکم با کارایی کم و ویسکوزیته باال

در مقابل، سطوح یک پانل و یا ستون قالب بندی شده گذارد.  و نوع پرداخت بر روی سطح تمام شده بتن تاثیر می

و با    mm  610توان از جریان اسالمپ  میبرای بهبود ظاهری سطوح  عمدتاً تحت تاثیر خواص جریانی بتن است.  

 خواص رئولوژیکی کنترل شده بهره برد.  



 
 تولید صنعتی بتن خودتراکم / )راهنمای کاربردی( 

ها  شود. لذا در بتن ریزی دالریزی می با استفاده تکنولوژی بتن خودتراکم، حجم زیادی از بتن در یک زمان کوتاه بتن  

ریزی سریع  نیاز است که نیروی کار کافی برای تکمیل و انجام پرداخت سطوح تامین شود. در حالت کلی، بدلیل بتن

شود. پیشنهاد  و حذف عملیات تسطیح بتن در بتن خودتراکم، سطوح بیشتری از بتن برای عملیات پرداخت ایجاد می

تکنیک های پرداخت انجام    و  زمان گیرشین  روع پروژه، یک بتن ریزی آزمایشی برای تعیشود که قبل از شمی

 شود.  

   آرماتور  مقدار تاثیر   7-4-6

بین آرماتورها و همچنین بین آرماتورها و دیوارۀ قالب وجود دارد.    یهای دارای آرماتور زیاد، حداقل فاصله آزاد در قالب

انسداد وقالب بیشتر مستعد  آرماتور سنگین،  تراکم  از عبور سنگدانه  یا  های دارای  متعاقباً    های درشت دانهممانعت 

مخلوط  همچنین  راه حل این مشکل، کاهش حداکثر اندازه سنگدانه در طرح مخلوط است.  جداشدگی بتن هستند.  

SCC بایست در مقابله با جداشدن سنگدانه از خمیر دارای پایداری الزم باشد و از میان میلگردهای تقویتی و  نیز می

 های پیش تنیدگی عبور کند.  یا کابل

 ریزیتکنیک های بتن 5-6

آزمون آزمایشی کارگاهی  بایست یک  می  ریزی در هر اعضای خاصمین عملکرد مورد نیاز در هر بتنبرای اطمینان از تا

آزمایش یا  انجام شود.  و  ماله،  به  ماکت  یا  و  با شمشه  زمان تسطیح  در  پر شود.  از حد  بیش  قالب  نباید  طور کلی 

های دارای ویسکوزیته کم تمایل به غلتیدن به زیر دارد، لذا نیاز است که عملیات تسطیح چندین بار انجام  مخلوط

خودتراکم    بتن   که دارای خواص  ای هرگز نباید در الیه   بایست بصورت پیوسته انجام شود وبتن خودتراکم میشود.  

ای که دارای ژل شده توان بر روی الیهکم، میبدلیل خواص تیکسوترپیک بتن خودترا نیست، بتن ریزی انجام شود.  

بتن ریزی انجام شود. در این حالت برای    بتن ریزی را انجام داد، ولی نباید در الیه ای که گیرش اولیه آن رخ داده

  ثانیه مجاز است.  3تا    2ها، استفاده از وبیره داخلی و یا خارجی برای مدت  جلوگیری از ایجاد درز و اتصال بین الیه

ای از پدیده های اتصال سازهبایست با استفاده از روش  صورت پیوسته ممکن نیست، میریزی بهدر شرایطی که بتن

 اتصال سرد جلوگیری کرد.  

ای از اطالعات  در این بخش، خالصهشود.  ای تشریح میدر اعضای مختلف سازهریزی  های بتندر بخش بعدی تکنیک

 شود.  تلف بدست آمده، ارائه میمیدانی که در پروژه های مخآموخته شده از تجارب 
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 شکل   Tبتن ریزی مقاطع دوبل   1-5-6

شود و سپس بخش دال آن ریخته  های آن ریخته میریزی این مقاطع به این صورت است که در ابتدا تیر روش بتن

این روش معموالً با    یابد.های قالب جریان میتواند از وسط دال شروع شود، مخلوط بتن تا لبهبتن ریزی میشود.  می

ریزی قطعات دوبل  برای بتن  نیز  )تراک میکسر(  بتن   کامیون دارای میکسر   شود.تجهیزات اسکرو و یا نقاله انجام می

به سایر تجهیزات دارد و  معموالً بتن ریزی از طریق تراک میکسر ظرفیت بهتری نسبت    گیرد.مورد استفاده قرار می

  Tتولید قطعات دوبل  در   mm  600تا    mm  650جریان اسالمپ    معموالً     دهد.انتقال بتن را کاهش میدفعات  

این نیز قابل اجرا است. در طی بتن ریزی بجای استفاده از عملیات   با این حال مقادیر بیشتر ازکند.  کفایت می  شکل

روش دیگر، استفاده از مخازن قیف دار است. بتن ریزی  بهره برد.    توان از یک شمشه ویبره ای ماله و شمشه کشی می

 شود.  کند و قالب پر میشود و به جلو حرکت می در این روش از یک سمت آغاز می

 بتن ریزی تیرها  2-5-6

تولید تیرهای نسبتاً عمیق تا ارتفاع    با این حال،  توان از طریق بتن خودتراکم تولید کرد.تیرهای با شکل مختلف را می

m  4/2  تواند برخی از مشکالت را ایجاد کند. برای تیرهای بلند گیری گیری تیرهای با تراکم آرماتور باال میو قالب

ریزی دیوارهای مراجعه کنید. در حالت ایده آل، نقطه شروع بتن ریزی باید در لبه انتهایی تیر  توانید به بخش بتنمی

تا زمان پر شدن کامل آن، بتن ریزی ادامه یابد. در تیرهای بلند با تراکم آرماتور باال، مقدار جریان اسالمپ   باشد و

mm 610  تاmm 710 عدد موثری به شمار می( آیدBury  وBühler ،2002  .) 

 هابتن ریزی دال  3-5-6

خودتراز  ها از طریق بتن خودتراکم با بتن معمولی تفاوت دارد، زیرا یکی از مشخصات بتن خودتراکم،  بتن ریزی دال

 بایست از یک نقطه تخلیه شود و تا جایی که امکان دارد جریان یابد.می SCC. قبل از تغییر محل تخلیه بودن است

شود. بتن خودتراکم با قابلیت جاری  محدود میمتر    m  10حداکثر جاری شدن مجاز، بسته به پایداری بتن به    معموالً

دهد. از این رو، بتن خودتراکم پاروکشی و ماله کشی مورد  شدن زیاد، امکان پر شدن قالب و خودتراز شدن آن را می

 دهد. نیاز را کاهش می

 و ماژول ها  باریک یریزی دیوارهابتن  4-5-6

های هوای بدام افتاده  زنی بتن معمولی در دیوارها، حباب  هستند. ویبره mm 100 دارای ضخامتاین اعضا معموالً 

کند. مزیت مستندی برای ویبره  دیواره قالب هدایت می  بجای اینکه به باالی سطح قالب هدایت کند، به سمت   را

بایست در بتن  در ابتدا میدر ماژول های دارای هسته،  شدن بتن خودتراکم در این نوع کاربری یافت نشده است.  

ها  کند. روش دیگر برای پر کردن ماژول حرکت ریزی از هسته شروع شود و سپس بتن از هسته به دیوارها پیرامونی
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برای ماژول   کند.این امر، امکان خروج هوای از قالب را راحت تر مینتهای قالب است. و دیوارها، پمپ شدن بتن از ا

   را تزریق کرد.  توان از چند ناحیه از طریق پمپ بتنمی های زندانهای پیچیده ماننده سلول

ای قرار گیرد که  بایست بگونههایی مانند سپتیک تانک بجای سقوط مستقیم به داخل قالب، لوله پمپ میدر ماژول

و از تحریک  شود  جلوگیری از بدام افتادن حباب هوا در سطح قالب می  باعثبتن در یک جهت جاری شود. این کار  

وقتی دیوار نزدیک به پر شدن است، پیمانکار    کند.سقوط آزاد به یک نقطه متمرکز جلوگیری میبتن خودتراکم در  

یک بتن    با  . در صورتی کهبرای پر شدن کامل دیوار کافی نیست  یهریخته شده در نقطه تخل  کند که بتنتصور می

  mm. جریان اسالمپ بین  شودپر می  تمامی قالب،  رآیند بتن ریزی موثر و مطمئنو ف  جریان اسالمپ باالدارای  

مسئله    باشد.می  ها و دیوارهادر ماژول  به دلیل توانایی جاری شدن در گوشه ها بهترین گزینه mm  700تا    660

ویژه در مقاطع عمیق مانند دیوارها، افزایش خطر جداشدگی است. با  های سیال بهدر استفاده از مخلوطمورد نگرانی  

مخلوط مناسب و مقاوم در برابر   یک  با استفاده ازکارکرد فوق العاده خوبی در تولید ماژول ها و دیوار ها  این حال،  

متوسط و مقدار مواد شبیه سیمانی بهینه    W/CMمتوسط، نسبت    s/aسبت  در ترکیب با مواد مصالح خام، نجداشدگی  

   (.Bühler  ،2002و  Buryتجربه شده است ) VMAو استفاده از 

 های عمودی بتن ریزی ستون  5-6-6

تامین و    از طریق بتن خودتراکم،   ها ستون  بتن ریزی   در   عمیق است.  یمقاطع این اعضا نیز مانند دیوارها بتن ریزی  

تواند بتن را از زیر قالب به مقطع تزریق  می  باشد. در صورت استفاده از پمپ تحویل به موقع بتن دارای اهمیت ویژه می

کند و به لحاظ کیفیت سطح و عدم بدام افتادگی  کرد، در این حالت بتن از پایین به سمت باالی قالب حرکت می

 است.حباب هوا، حائز اهمیت 

 های افقی )پیش ساخته( ریزی ستونبتن  6-5-6

شوند. در این حالت، بتن ریزی با همان روش تولید تیرها های افقی تولید میساخته در قالبهای پیشبرخی از ستون

  شود. شود و با جریان یافتن بتن به سمت دیگر، قالب پر میشود. تخلیه بتن از یک سمت قالب انجام میانجام می

غییر در مقدار اصالح طرح مخلوط با تالزم جهت جلوگیری از آب انداختن بتن ضروری است.    اطمینان از پایداری

 (. Christensen ،2002و   Buryتواند در این امر موثر واقع شود )می VMAو یا استفاده از  سنگدانه درشت دانه

 سقوط آزاد بتن خودتراکم   7-5-6

، زیرا این امر باعث به دام  کندها و دیگر مقاطع عمیق سقوط  ستونها،  در حالت کلی بتن خودتراکم نباید در دیوار

تواند موجود ایجاد مقدار قالب توجهی  شود. سقوط عمودی بتن خودتراکم به الیه بتن قبلی میافتادن هوا در بتن می

رای از بین بردن  ماند. ارتعاش خارجی مانند چکش و ویبره بدنه باز هوای بدام افتاده شود که در داخل بتن باقی می
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کند و سبب آب انداختگی، ماسه  طور عکس آسیب بیشتری به بتن وارد میکرموشدگی بتن و یا حدف حفرات هوا، به

 شود.  نما شدن و جداشدگی شدید سنگدانه در آن عضو می

مقابله با    بایست بطور مناسب طراحی شود تا در میاست  و  در برخی از شرایط، بتن خودتراکم در معرض سقوط آزاد  

سقوط آزاد بتن در قالب ممکن است به دلیل دسترسی  جداشدگی تحت شرایط سقوط پایداری الزم را نشان دهد.  

به عنوان مثال، در طی ساخت مرکز هنرهای معاصر روزنتال در  تجهیزات به داخل قالب، اجتناب ناپذیر باشد.  محدود

وارد   m  4/2با زوایای تند بتن ریزی شد، لوله ترمی فقط تا ارتفاع    m  5/8های بلند در ارتفاع  سینسیناتی، ستون

انجام شده   m 8/5های موفق با بتن خودتراکم تا ارتفاع سقوط آزاد  ریزی(. بتنJohnston  ،2002مقطع شده بود )

 است. 

 پرداخت سطح نهایی بتن خودتراکم  6-6

 شکل  Tمقاطع دوبل  1-6-6

استفاده کرد. در    توان از شمشه ویبرهبرای پرداخت بتن خودتراکم، پس از آنکه گیرش بتن اندکی شکل گرفت می

عملیات شمشه    استفاده از   عمل پخش شدن بر روی سطوح به دقت انجام شود، نیازی به  ی که در تخلیه بتن،صورت

پس  توان عملیات تسطیح و پرداخت آن را تکمیل کرد.  کشی، پاروکشی و نظایر آن نیست و تنها با شمشه ویبره می

ایجاد سریع بافت خشن    ها و ایجاد بافت های شیار دار آماده است.از انجام شمشه ویبره، سطح برای اعمال الیه رویه  

زمان گیرش بر روی   آزمونشود. انجام جب صاف شدن مجدد سطح بتن میسطح بتن خودتراکم مو  و یا شیار دار در 

 ASTMهای مدنظر را ارائه دهد )تواند اطالعات الزم برای انجام عملیات پرداخت و ایجاد بافتبتن خودتراکم می

C403.)    

 هادال  2-6-6

دلیل بهمراجعه کنید.    ACI 302.1Rبرای تسطیح و پرداخت اعضای دال با بتن خودتراکم به فرایند ارائه شده در  

 خاصیت خودتراکمی بتن، ضرورتی به انجام مراحل تراکم نیست.  

بتن  این به معنی صرف انرژی کمتر برای تراز شدن سطح نهایی  های خودتراکم، خودتراز نیز هستند و بسیاری از بتن

شمشه اینکار را انجام داد. پس از    توان بانیاز است، می  مورد   جزئیبه تسطیح    قوام بتن به نحوی باشد که  است. اگر 

ردن سطح  استفاده کرد. فرایند تراز ک  سطوح  تسطیح  تواند از شمشه ویبره برایمی  نیازگیرش جزئی بتن، در صورت  

شود، لذا این امر باعث به حداقل رسیدن و حذف  می در سطح شدن سنگدانه درشت دانه بتن خودتراکم باعث مدفون 

کار برد. انجام آزمون کارگاهی و  های پرداخت را بهتوان انواع روشهای بتنی میدر دال شود.ماله کشی می  عملیات
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استفاده در یک پروژه مشخص،   بتن مورد  تعآزمون زمان گیرش در  برای  بندی عملیات  اطالعات الزم  یین زمان 

 کند. پرداخت را فراهم می

 عمل آروی بتن خودتراکم 7-6

  VMA( و برخی از اوقات،  HRWRاجزای تشکیل دهنده بتن خودتراکم به جز فوق کاهنده آب/ابر روان کننده )

مشابه با بتن معمولی است. بنابراین به لحاظ تاثیرات عوامل محیطی بر روی عملکرد بتن، تفاوت معنا داری بین بتن 

ها، مقدار آب، طرح بندی سنگدانهتاثیر تغییرات دمایی محیط، نوع سیمان، دانهخودتراکم و بتن معمولی وجود ندارد.  

آوری و محافظت اولیه و سطوح در معرض  با بتن معمولی باشد. عمل تواند مشابهمخلوط و مقدار هوا بر روی بتن می

شرایط محیطی، مهمترین امر برای جلوگیری از تبخیر سریع رطوبت و متعاقباً ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی  

  مراجعه کنید. ACI 308Rتوانید به دستورالعمل ارائه شده در   برای عمل آوری بتن خودتراکم میپالستیک است. 

 آوری تسریع شده برای بتن خودتراکمعمل  1-7-6

شود، این امر  های فوق کاهنده آب تولید میساخته با استفاده از افزودنی  های خودتراکم تولید شده در صنایع پیشبتن

لذا در تولید    (.2002و همکاران،    Attiogbeشود )رسیدن به مقاومت اولیه باال انجام می  آب ومقدار  برای کاهش  

توان در انرژی  ساخته که نیاز به حرارت برای دستیابی به مقاومت اولیه وجود دارد. از این رو میبرخی از قطعات پیش

 اوری تسریع شده صرفه جویی کرد.  های عملصرف شده برای روش
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 بتن خودتراکم  مشخصات هفتم:فصل 

 

 

 

 اجزای بتن 1-7

 سیمان و مواد شبه سیمانی   1-1-7

باشد. مصرف مواد شبیه سیمانی    C 1157و    ASTM C 150  ،C 595بایست در تطابق با  سیمان مصرفی در بتن می

و    ASTM C 618بایست الزامات  در تولید بتن خودتراکم یک امر متداول است. در صورت مصرف، این مواد می

ASTM C 989  را تامین کنند. در صورت استفاده از میکروسیسلیس در بتن، الزاماتASTM C 1240 بایست  می

 تامین شود.

 ها سنگدانه  2-1-7

  در برخی مواقعباشد.  ASTM C 33بایست خوب و در انطباق با الزامات ها میبندی سنگدانهدانهدر حالت ایده آل، 

گیرد که طرح  این امر درصورتی مورد پذیرش قرار می  .کندرا برآورده نمی  ASTM C 33الزامات    منابع سنگدانه

مخلوط عملکرد هدف و الزامات تازه و سخت شده بتن را تامین کند. استفاده از این منابع دارای چالش و مشکالتی  

با استفاده از مواد اضافی از منابع دیگر مانند پودر سنگ و استفاده از   مشکل فقر مصالح    VMAاست که معموالً 

در صورت استفاده از چنین مصالحی، انجام آزمون آزمایشی    شود.یو زبری مصالح( حل و فصل م  بندی گسستهدانه)

های با دانه بندی  شود که همواره از سنگدانهبنابراین توصیه می  میدانی برای تایید صالحیت سنگدانه الزامی است. 

    مناسب برای تولید بتن خودتراکم استفاده شود. 

   (HRWR)  فوق کاهنده آب  3-1-7

استفاده در بتن میفوق کاهنده آب   الزامات  مورد  یا    Fرا تامین کند و از نوع    ASTM C494بایست  باشد.    Gو 

پلی کربوکسیالت، بهترین مواد برای رسیدن به مقاومت فشاری مشخصه، خواص    ه های فوق کاهنده آب بر پایافزودنی

  بایست در بتن خودتراکم می  HRWRعملکرد    برای اطمینان ازاست.    mm  760تا    mm  450دوام و جریان اسالمپ  

 مشاوره الزم از تولیدکنندگان افزودنی شیمیایی دریافت شود. 

7 
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رد.  مشخصات استاندارد خاصی ندا  VMAشود.  استفاده می  VMAدر برخی از اوقات، برای تولید بتن خودتراکم از  

برای کسب عملکرد مورد    VMAبایست مشاوره الزم از سوی تولیدکننده افزودنی  صورت استفاده از این مواد میدر

 نیاز در تولید بتن خودتراکم گرفته شود.  

HRWR  ،VMA    ها مانند مواد هوازا، کاهنده آب، مواد رنگی پودری و یا مایع، تسریع  و دیگر مواد مضاف و افزودنی

ها بسته به  خوردگی، کاهنده جمع شدگی و الیافمواد ضد  اسیون،رها، پایدار کننده هیدکننده گیرش، دیرگیر کننده

 د. نگیر مورد مصرف قرار می در تولید بتن خودتراکم الزامات پروژه

 موضوعات اجرایی  2-7

 حمل و نقل بتن   1-2-7

پس از    را تامین کنند. بتن خودتراکم  ASTM C94بایست الزامات  بتن خودتراکم می  هتراک میکسرهای حمل کنند

بایست کامالً تخلیه  از اضافه شدن آب به مخلوط و یا اضافه شدن سیمان به سنگدانه میپس  دقیقه    60الی    30

توان از این الزام چشم پوشی  ننده میهای دیرگیر کو یا افزودنی  هیدراسیونصورت اضافه شدن پایدار کننده    شود. در

در این حالت، تا زمانی که الزامات عملکردی مشخص نشده، تخلیه بتن نباید بدون محدودیت انجام پذیرد. برای  کرد.  

بایست با توجه ظرفیت تراک  جلوگیری از ریزش بتن در زمان حمل، حجم بتن بارگیری شده در دیگ میکسر می

 میکسر باشد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بتن خودتراکم های آزمونروش  هشتم:فصل 

 

 

 

 

 های بتن خودتراکم گیری ویژگیاندازه 1-8

 بتن خودتراکم دارای چهار ویژگی اصلی است

 قابلیت پر شدن قالب تحت اثر وزن بتن؛ ▪

 مقاومت در برابر جداشدگی )قابلیت پایداری(؛ ▪

 تقویتی و موانع دیگر بدون جداشدگی و ارتعاش مکانیکی؛های قابلیت جاری شدن از میان آرماتور ▪

 کیفیت سطح قالب گیری شده و پرداخت پذیری .  ▪

 ارائه شده است.  1-8گیری ویژگی های بتن خودتراکم در جدول های آزمون برای اندازهروش

 های آزمون بتن خودتراکم روش 1-8جدول  

 علت آزمون ویژگی گروه نام آزمون

 طول جاری شدن  قابلیت پر شدن  جریان آزاد  اسالمپ جریان 
شاخص پایداری چشمی  

(VSI) 
 پایداری چشمی مخلوط  مقاومت در برابر جداشدگی  شرایط استاتیکی 

50T  نرخ جاری شدن  قابلیت پر شدن  جریان آزاد 
 نرخ جاری شدن  قابلیت عبور  جریان از موانع  Jحلقه 
 نرخ و طول جاری شدن  شدن و عبور قابلیت پر  جریان از موانع  Lجعبه 

 جداشدگی سنگدانه  مقاومت در برابر جداشدگی  جریان از موانع  ستون جداشدگی 
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   جریان اسالمپ 2-8

است. این آزمون اولین بار در ژاپن برای  خودتراکم  جریان اسالمپ یک روش متعارف برای تعیین جریان آزاد بتن  

برای    ASTM C 143ریزی زیر آب ایجاد شد. این آزمون بر اساس استاندارد  بتن سیال برای بتن  توصیف مخلوط

در کارخانه بتن و یا کارگاه به سادگی    اسالمپ جریانی  آزموناصالح شده است.    است که  تعیین اسالمپ بتن معمولی

 شود.  انجام می

شود و سپس مخروط  گری به داخل مخروط ریخته میدر آزمون جریان اسالمپ، بتن بدون میله زنی و یا تحریک دی

باال هدایت می بر روی سینی پخش میبه سمت  بتن  این کار،  از  بر هم  شود. پس  شود و میانگین دو قطر عمود 

تفسیر نتایج آزمون جریان اسالمپ شود. شود. عدد میانگین به عنوان عدد جریان اسالمپ گزارش میگیری میاندازه

جریان اسالمپ نشان دهنده جاری شدن افقی    بایست توانایی این کار را داشته باشد.و کاربر می   حائز اهمیت است

دهد. محدودۀ متعارف عدد جریان اسالمپ  های مختلف بتن خودتراکم را نشان میبتن است و قابلیت پر شدن مخلوط

جریان اسالمپ باال نشان دهنده حرکت بیشتر بتن از نقطه تخلیه و پر شدن است.    mm  760تا    mm  450در بازۀ 

از   mm  50بتن، جریان اسالمپ یک تراک میکسر نباید بیشتر از    ارزیابی یکپارچگیسریع تر قالب است. برای  

   تراک میکسر دیگر تفاوت کند. 

 شاخص پایداری چشمی  2-8

( پایداری چشمی  بررسVSIآزمون شاخص  واقع  بتن و شکل  ( در  اسالمپ در طی پخش شدن  ی چشمی جریان 

درنظر گرفته شده است. این آزمون برای ارزیابی    SCCاین آزمون برای تعیین پایداری مخلوط  ظاهری آن است.  

نمونه بتن تازه در داخل مخروط    گیرد.پایداری نسبی بچ های یکسان و ارزیابی از یکنواختی بتن مورد استفاده قرار می 

شود و اجازه داده  شود. سپس مخروط بدون هرگونه لرزش و ضربه به سمت باال کشیده میریخته و پر میاسالمپ  

میشود که بتن جریان یابد و پخش شود. میانگین دو قطر پخش شدگی بتن به عنوان عدد جریان اسالمپ گزارش  

مشخص استفاده  از چهار عدد  برای توصیف پایداری مخلوط بتن،    آماده است،  1-8همانطور که در شکل    شود.می

 (. 2-8شود )جدول گزارش می  SCCبرای توصیف پایداری مخلوط   3و  2، 1، 0شود. اعداد می

 (  VSIمشخصات شاخص پایداری چشمی )  2-8جدول  

 معیار VSIعدد 
 شود جداشدگی در مخلوط دیده نمیهیچگونه  بسیار پایدار 0
 شود هاله مالت و تجمع سنگدانه مشاهده نمی پایدار  1
 شود.  ( و یا تجمع سنگدانه دیده میmm 10هاله اندکی از مالت )کمتر از  ناپایدار  2
 شود  جداشدگی سنگدانه و هاله مالت و همچنین تجمع سنگدانه به وضوح دیده می سیار ناپایدار ب 3
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 . SCCشاخص پایداری چشمی مخلوط  1- 8شکل  

نشان دهنده   3تا    2بین    VSIنشان دهنده آن است که مخلوط پایداری الزم را دارد. عداد    1تا    0بین    VSIعداد  ا

بایست طرح مخلوط را اصالح کند تا که مخلوط به پایداری الزم  جداشدگی بالقوه مخلوط است و تولید کننده می

ابزاری بسیار    VSIشود.  شود، یک موضوع ذهنی قلمداد میصورت بصری تعیین میبه  VSIر به اینکه  برسد. با نظ

خوبی برای کنترل کیفیت مخلوط است، امّا این نباید برای پذیرش و یا عدم پذیرش مخلوط مورد استفاده قرار گیرد.  

دارند. اگر مخلوط دارای آب انداختگی  برای مخلوط هایی قابل اجرا است که تمایل به آب انداختگی    VSIآزمون  

   ای تشخیص تمایل مخلوط به جداشدگی، دارای کاربرد کمتری است. ، این آزمون بر نباشد

 50Tآزمون  8-4

در آزمایشگاه، این    SCCتابع ویسکوزیته آن است. در زمان طراحی طرح مخلوط    SCCنرخ جاری شدن مخلوط  

 mm  50زمان الزم برای رسیدن لبه مخلوط به قطر  آزمون یک ابزار نسبتاً مناسب برای سنجش ویسکوزیته است.  
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شود و نشان دهنده نرخ جریان غیر محصور شده گزارش می  50Tاز لحظه کشیدن مخروط اسالمپ به عنوان عدد  

 است.   SCCلوط نشان دهنده ویسکوزیته مخ 50Tعدد مخلوط بتن است. 

شود. سپس مخروط بدون هرگونه لرزش و ضربه به سمت  نمونه بتن تازه در داخل مخروط اسالمپ ریخته و پر می

شود و اجازه داده میشود که بتن جریان یابد و پخش شود. زمان الزم برای رسیدن مخلوط به قطر  باال کشیده می

mm  50    50از لحظه کشیدن اسالمپ، عددT    .50استT    50بیشتر، نشان دهنده ویسکوزیته باالتر وT    کمتر، نشان

دهد و  یته کم مخلوط را نشان میثانیه و یا کمتر، ویسکوز  50T  2تر است. بتن دارای عدد  دهنده ویسکوزیته پایین

   ثانیه نشان دهنده مخلوط با ویسکوزیته باال است. 5بیشتر از  50Tعدد 

 Jآزمون حلقه   5-8

بایست انسجام خود را حفظ کند و  شود، مخلوط میانجام می  های دارای آماتور تقویتی در قالب  بتن ریزی  زمانی که

های با تراکم آرماتور سنگین بسیار حائز اهمیت  جداشدگی نشود. این ویژگی در سازهدر زمان عبور از میان موانع دچار  

گیرد. این  برای توصیف قابلیت عبور مخلوط از میان میلگردهای تقویتی مورد استفاده قرار می  Jآزمون حلقه  است.  

رت است که نمونه بتن تازه در روش آزمون به این صو  خالصه  کارگاه انجام داد.  توان در کارخانه و یاآزمایش را می

شود تا  شود. سپس مخروط به سمت باال کشیده میقالب مخروط اسالمپ بدون لرزش و یا تراکم اضافه ریخته می

که در پیرامون آن در فواصل مشخص    Jشود تا بتن از میان حلقه  ه شود و اجازه داده مییلبتن در مرکز سینی تخ

 شود.  گزارش می Jین دو قطر پخش شدگی بتن به عنوان عدد جریان حلقه میلگرد نصب شده، عبور کند. میانگ

بایست بتواند نتایج این آزمون را بدرستی تفسیر کند. نتایج آزمون نشان دهنده قابلیت عبور بتن خودتراکم  کاربر می

آرماتور از نقطه تخلیه خواهد داشت  ، بتن توانایی بیشتری برای عبور از میان  Jاست. با افزایش جریان اسالمپ حلقه  

و جریان اسالمپ محصور نشده   Jتواند اعضای مسلح را پر کند. تفاضل عدد بین جریان اسالمپ حلقه  و سریعتر می

همچنین این آزمون برای تعیین انسداد  درجۀ محدودیت عبور بتن خودتراکم از میان آرماتورها است.    )جریان اسالمپ(،

اگر آرماتورها باعث تجمع سنگدانه درشت دانه در مرکز حلقه شوند،  گیرد.  ورد استفاده قرار میم  SCCبالقوه مخلوط  

بایست  طور بالقوه مستعد انسداد است و برای تامین پایداری و قابلیت عبور بهتر میتوان نتیجه گرفت که مخلوط بهمی

 طرح مخلوط را اصالح کرد.  

 Lآزمون جعبه   6-8

مخلوط    Lآزمون جعبه   بررسی  برای  ژاپن  در  بار  گرفت    SCCاولین  قرار  استفاده  مورد  آب  زیر  ریزی  بتن  جهت 

(Skarendahl  ،2001  در این آزمون، جریان محصور شدۀ بتن و میزان انسداد بتن توسط میلگردهای تقویتی مورد .)

ن برای  اتورا می  Lیرد. آزمون جعبه  گاین آزمون معموالً در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می   گیرد. بررسی قرار می

ارزیابی بتن ریزی برخی از اعضای بتنی مورد استفاده قرار داد. تجهیز این آزمون شامل یک جعبه با مقطع مستطیلی   
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L  شوند. در کنار  شکل با دو فضای عمودی و افقی است. این دو فضا از طریق یک دریچه کشویی از هم جدا می

شود و سپس با  تی با فواصل مشخص تعبیه شده است. بتن تازه در بخش عمودی ریخته میدریچه آرماتورهای تقوی

، ارتفاع بتن در انتهای  مخلوط  جریاناتمام  شود. پس از  گشودن دریچه، بتن از بخش عمودی به بخش افقی جاری می

 شود.  گزارش می Lشود. نسبت این دو ارتفاع به عنوان عدد جعبه گیری میبخش افقی و بخش عمودی اندازه

 SCCهای های آزمون ویژگیروش 3-8جدول 

 علت آزمون  ویژگی  گروه روش آزمون 
 نرخ جریان  قابلیت عبور  جریان محصور شده  Vجریان قیف 

 نرج و طول جریان  قابلیت عبور  جریان محصور شده  Uجعبه 

 نشست سطحی  مقاومت در برابر جداشدگی  جریان محصور شده  نشست سطحی 

 جداشدگی سنگدانه  مقاومت در برابر جداشدگی  جریان محصور شده  جداشدگی سریع با استفاده از نفوذ 

 مقاومت در برابر جداشدگی  جریان محصور شده  آزمون الک 
جداشدگی سنگدانه و  

 laitanceسنجش 

 دانه توزیع سنگدانه درشت   مقاومت در برابر جداشدگی  شرایط استاتیکی  معاینه بتن سخت شده 

 جریان محصور شده  پذیری کیفیت سطح و پرداخت
-کیفیت سطح و پرداخت

 پذیری 
 کیفیت سطح 

 نرخ جریان  مقاومت در برابر جداشدگی  جریان محصور شده  Kاسالمپ 

آزمون دونقطه   IBBرئومتر: 
(BTRHEOM BML ) 

 رئولوژی  قابلیت عبور  رئومتر چرخشی 

 گشتاور چرخ تراک میکسر  قابلیت عبور  رئومتر چرخشی  اسالمپ سنج 

 

اگر مخلوط به شکل آزاد  درنظر گرفته شود.    8/0بایست  حداقل نسبت ارتفاع بخش افقی به ارتفاع بخش عمودی می

توان گفت که هرچه  خواهد بود. در نتیجه می  0/1شود و نسبت معادل  و آب گونه جریان یابد، بخش افقی پر می

ها در پشت میلگردهای  انسداد سنگدانهنزدیک تر باشد، مخلوط بتن قابلیت جریان و عبور بهتری دارد.    1نسبت به عدد  

 تقویتی و همچنین جداشدگی در انتهای بخش افقی قابل مشاهده است. 

 آزمون ستون جداشدگی  7-8

  SCCی ارزیابی از مقاومت در برابر جداشدگی مخلوط  آزمون ستون جداشدگی یک آزمون آزمایشگاهی است که برا

می قالب  انجام  در یک  اضافی  تراکم  و  لرزش  بدون  تازه  بتن  مخلوط  که  است  این صورت  به  آزمون  روش  شود. 

ع باال و پایین جدا  های مختلف دارای چهار بخش مجرا است. بتن مقاطشود. این قالب در ارتفاعای ریخته میاستوانه

گیری  های درشت دانه در هر مقطع اندازهسنگدانه  شود. وزن باقی ماندهشسته می  mm  75/4  وی الکشده و بر ر
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گیرد.  مورد استفاده قرار می SCCاین آزمون برای تعیین پایداری مخلوط  شود.شود و بر حسب درصد گزارش میمی

ای مورد استفاده  و صالحیت آنها برای استفاده در اعضای سازه    SCCهای  بایست برای طراحی مخلوطاین آزمون می

   قرارگیرد.  

 گیرد: رابطه زیر برای تعیین درصد جداشدگی مورد استفاده قرار می

𝑆% = [(𝐶𝐴𝐵 − 𝐶𝐴𝑇)/((𝐶𝐴𝐵 + 𝐶𝐴𝑇)/2)] × 100 ≫ 𝐶𝐴𝐵 > 𝐶𝐴𝑇  

𝑆% = 0 ≫ 𝐶𝐴𝐵 < 𝐶𝐴𝑇 

 که در آن: 

𝑆 = درصد جداشدگی 
𝐶𝐴𝑇 = جرم سنگدانه درشت دانه در مقطع باال 
𝐶𝐴𝐵 =  جرم سنگدانه درشت دانه در مقطع پایین 

 

با این حال، در   کماکان مقدار آستانه مشخصی برای تعیین جداشدگی قابل پذیرش یک مخلوط مقرر نشده است. 

 شود.  % قابل قبول درنظر گرفته می10حالت کلی درصد جداشدگی کمتر از 

  آورده شده است. 3-8های بتن خودتراکم ایجاد شده که در جدول ری نیز برای بررسی ویژگیهای دیگآزمون
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 گزارشات و استانداردها  1-9
   

American Concrete Institute 
Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and 

Mass Concrete 

211.1 

Specifications for Structural Concrete 301 
Guide for Concrete Floor and Slab Construction 302.1R 
Guide for Measuring, Mixing, Transporting, and Placing Concrete 304R 
Hot Weather Concreting 305R 
Cold Weather Concreting 306R 

Guide to Curing Concrete 308R 

Guide to Formwork for Concrete 347 

ASTM International 
Specification for Concrete Aggregates C 33 
Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens C 39/C 39M 
Test Method for Surface Moisture in Fine Aggregate C 70 
Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with 

Third- Point Loading) 

C 78 

Specification for Ready-Mixed Concrete C 94/C 94M 
Test Method for Slump of Hydraulic Cement Concrete C 143/C 143M 

Specification for Portland Cement C 150 

Test Method for Length Change of Hardened Hydraulic-Cement Mortar and 

Concrete 

C 157/C 157M 

Test Methods for Bleeding of Concrete C 232 

Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with  

Center-Point Loading) 

C 293 

Test Method for Time of Setting of Concrete Mixtures by Penetration 

Resistance 

C 403/C 403M 

Test Method for Microscopical Determination of Parameters of the Air-

Void System in Hardened Concrete 

C 457 

Test Method for Static Modulus of Elasticity and Poisson’s Ratio of 

Concrete in Compression 

C 469 

Specification for Chemical Admixtures for Concrete C 494/C 494M 

9 
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Test Method for Creep of Concrete in Compression C 512 
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