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 كارآيي و مقاومت فشاريبررسي تاثير كلريد سديم بر 

 و دانسيتيه حجمي بتن سخت شده 

 

 
 رضا محمدي 

  آزاد واحد زنجانه دانشگا عمران با گرايش مكانيك خاككارشناسي ارشد مهندسي 
rmohammadi811@yahoo.com 

 

 
 

 چکيده 

 دانسيتيهكارآيي، مقاومت فشاري و پژوهش حاضر به بررسي تاثير درصد هاي مختلف كلريد سديم بر روي 

، %01، %5، %0مي پردازد. در پروژه مورد تحقيق تاثير كلريد سديم با درصدهايسخت شده بتن حجمي 

كيلوگرم بر متر مكعب  400درصد وزن آب مصرفي براي ساخت بتن با عيار  05%، 01%، 05%، 01%، 05%

بر روي نمونه هاي و دانسيتيه حجمي مت فشاري مورد توجه قرار گرفت. آزمايش اسالمپ)كارآيي(، مقاو

روز اندازه گيري  10و  02، 7، 0براي سنين  ارشميدسبا استفاده از آزمايش   cm15 cm15cm15مكعبي 

گرديد. نتايج آزمايش نشان مي دهد با افزايش كلريد سديم ميزان كارآيي بتن افزايش و همچنين باعث 

 گرديد. دانسيتيه حجمي بتن سخت شدهاومت فشاري و كاهش مق

 

   بتن دانسيتيه حجميبتن، اسالمپ، كارآيي، مقاومت فشاري، واژگان كليدي: 
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 مقدمه -1

ن است. ويژگي اصلي بتن ارزان بودن و در دسترس بودن مواد اوليه آ ساختمانى هاى فرآورده ترين و پرمصرفبتن از پر كاربردترين 

 دهنده تشكيل اجزاى به دسترسى سهولت اقتصادى بودن، از: است عبارت بتن خوب بسيار هاى ويژگىاست. جهان  مناطق اكثر در

 سبب بدين است.  شده آن كاربرد روزافزون به باعث توجه بتن هاى ويژگى . ايناست باال نسبتاً پايايى و پذيرى فرم بودن دارا ، آن

 خوبى به را آن مرمت و تعمير گاه و ساخت، نگهدارى در اساسى مراحل و دهنده تشكيل اجزاى خواص متخصصين كه است الزم

 فوالد، شود. برخالف طراحى بتن اجزاى نسبت است الزم) سد اجراى تا رو پياده ريزى بتن از اعم(بتنى سازه ساختمانِ در .بشناسند

 از بعضى كامل شناخت عدم و آشنايى عدم علت به كرد. كتفاا ها توليدكننده شده عرضه مشخصات به توان نمى بتن در مورد

 به يابى دست براى  آن اجزاى اختالط صحيح هاى شيوه با نبودن آشنا و بتن كارآيى و ها ويژگى با عمرانى اجراكنندگان كارهاى

 بتنى هاى سازه از تعدادى در بسيارى هاى خرابى و گسيختگى اخير هاى سال در  مختلف اقليمى شرايط در ومقاوم مناسب مخلوط

 با بتن هاى ويژگى تطبيق و محيطى وضعيت دما، هوا، و آب تأثير به موارد از اى پاره در رسد مى نظر است. به شده مشاهده

امروزه استفاده روز افزون از بتن سبب  .شود نمى داده اهميتى چندان بتن ساخت در ها نامه وآيين المللى بين و ملى استانداردهاى

ه است كه در اغلب كشورها مراكزي براي تحقيق در مورد بتن و فرمول بندي روش ها و طراحي و تدوين آيين نامه ها ايجاد شد

شود. نتيجه موفقيت آميز بيش از نيم قرن آزمايش، مطالعه و بررسي اين مراكز تحقيقاتي را  مي توان در تكامل روش ها و آيين 

در اين پروژه تحقيق نيز سعي شده است  .(0072، فاميلي)تحقيق و آزمايش هاي زيادي مي باشد نامه ها مشاهده كرد و باز نياز به

 اين موضوع مورد توجه قرار گيرد.

 

 تعريف بتن  -2

بتن جسم بسيار سخت و سنگ مانندي است كه از تركيب مقدار معين و حساب شده سيمان، شن، ماسه و آب به دست مي آيد. 

ي ديگري به نام مواد افزودني نيز در ساخت بتن استفاده مي شود. پس از اين كه آب به مخلوط مصالح در بعضي موارد از اجزا

سنگي و سيمان افزوده شد، سيمان و آب با هم وارد فعل و انفعاالت شيميايي حرارت زا  مي شوند. در اثر اين فعل و انفعاالت، ماده 

ختلف داخل مخلوط را به هم پيوند مي دهد و آن را به صورت جسم سختي در ژله مانند و چسبنده اي بوجود مي آيد كه مصالح م

 .(0021، رهايي)مي آورد

 

 خواص بتن -3

در لحظات اوليه اختالط، بتن حالت خميري دارد و پس از انجام عملياتي از فبيل ريختن آن در قالب، متراكم كردن و نگهداري از 

عمر، شامل مي شود و در نتيجه به شكل قالب خود در مي آيد. بنابراين بتن دو دوره آن، با گذشت زمان، خود را مي گيرد و سخت 

 .(0021، رهايي)اح سازه از آن دارد، برآورد سازدحالت تازه و حالت سخت شده، دارد كه بايد در هر دو دوره انتظاراتي را كه طر

 

 بتن مواد تشکيل دهنده -4

 سيمان -4-1

رس در كوره دوار با حرارت زياد پخته شود، سپس ضمن افزودن كمي گچ به آن با آسيات  اگر مخلوطي از سنگ آهك و خاك

كردن به پودر تبديل شود، محصول به دست آمده سيمان خواهد بود. وقتي سيمان با آب مخلوط مي شود، واكنش شيميايي 

ده اي پديد مي آيد كه در اثر اتصال اين مواد به هيدراتاسيون بين اين دو انجام مي گيرد، در نتيجه بر روي سطح هر دانه سيمان ما
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كيفيت  يكديگر تمام دانه ها به هم مي چسبند. بدين ترتيب بتن، سخت شده و سر انجام مقاومت مورد انتظار حاصل مي شود.

ومت اوليه و كيفيت سيمان چه در مقا ،نكته مهم آنكهسيمان يكي از عوامل اصلي تعيين كيفيت بتن توليد شده با آن مي باشد. 

سيمان استفاده در اين پروژه تحقيق از  .(0030، زريوني)بسزايي دارد اثيرتنهايي و چه در دوام قطعات ساخته شده با آن سيمان 

وهمچنين مقاومت فشاري  0و آناليز فيزيكي سيمان طبق جدول   1اين سيمان طبق جدول  يآناليزشيمياي مي باشد. 0-505نوع 

 . مي باشد 0طبق جدول   ASTM C 109بر اساس فاده در پروژه تحقيق مورد استمالت سيمان 

: آناليز شيميايي سيمان پرتلند مورد استفاده در پروژه تحقيق1جدول   

L.o.I CaO 2SiO 3O2AL 3O2Fe 3SO MgO SrO 5O2P 

0.61% 63.39% 20.60% 3.89% 3.15% 3.87% 4.32% 0.10% 0.07% 

 

پرتلند مورد استفاده در پروژه تحقيق: آناليز فيزيکي سيمان 2جدول   

روزه 0مقاومت   
(kg/cm2) 

روزه 7مقاومت   
(kg/cm2) 

روزه 02مقاومت   
(kg/cm2) 

 گيرش اوليه

 )دقيقه(

 گيرش نهايي

 )دقيقه(

 انبساط اتوكالو

 )درصد(

 بلين
(cm2/gr) 

214 357 517 055 000 0.14 3286 

 

در پروژه تحقيق : مقاومت فشاري مالت سيمان مورد استفاده3جدول   

 سن آزمايش)روز( 0 0 7 02

501 057 020 055 (kg/cm2)مقاومت فشاري 

(مقاومت نهايي)برحسب درصد 0055 3555 20 011  

 

 مصالح سنگي  -4-2

دهند از اينرو كيفيت آنها از اهميت خاصي برخوردار است. در حقيقت آنرا تشكيل مي حجمدر بتن تقريبًا سه چهارم  هاسنگدانه

هاي سنگي طبيعي معموالً بوسيله گذارد. دانهاي از اوقات شيميايي آنها در عملكرد بتن تأثير ميو پاره يحرارت، فيزيكي خواص

ها البته اين مطلب نبايد درمورد سنگدانه، شوندهاي مادر تشكيل ميو يا به طور مصنوعي باخرد كردن سنگ فرسايشو  هوازدگي

در صورت  هاي اگر آغشته به گل و الي باشد بايد سطح آن تميز شود حتي االمكان بايد شسته شودفراموش شود. سطح سنگدانه

لح سنگي تشكيل مي دهد، انتخاب نوع و نسبت صحيح مصالح سنگي ريزدانه احجم بتن را مص از    با توجه به اين كه تقريبا لزوم

و درشت دانه ) ماسه و شن ( اهميت بسياري دارد. نخستين گام براي ساخت بتن با كيفيت مطلوب، استفاده از مصالح سنگي 

صالح سنگي نشكسته از بستر رودخانه ها يا معادن شن و ماسه به دست مي آيد و مصالح سنگي شكسته از خرد مناسب است. م

كردن سنگ هاي مناسب بزرگ به وسيله دستگاه هاي سنگ شكن توليد مي شود. معموال مصالح سنگي قبل از مصرف در بتن بايد 

نگي به طور مناسب صورت نگيرد، در اثر وجود ناخالصي هايي دانه بندي و شيسته شده باشند. چنانچه شست و شوي مصالح س

 .(0037، رمضان يانپور)نظير خاك و گل، پيوند بين دانه ها به خوبي انجام نمي پذيرد و اين امر باعث كاهش مقاومت بتن مي شود

 

Archive of SID

www.SID.ir

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4
http://www.sid.ir


 

886 
 

 

 

 اندازه مصالح سنگي  -4-2-1

است، ساخته  mm01و بطور متوسط  mm51تا  mm01قطر آنها بين  بتن عموما از سنگ دانه هايي در اندازه هاي مختلف، كه حداكثر

سنگ دانه ها را عموما در دو دسته درشت دانه )شن( و براي اين منظور نام دانه بندي موسوم است.  بهمي شود. توزيع اندازه ذرات 

ماسه مي نامند. حد پايين  رااز از آن  را شن و كوچك تر mm5ريزدانه )ماسه( گروه بندي كرده اند. بطور كلي مواد با قطر بيش از 

به نام الي يا سيلت و مواد ريزتر جزء رس ها  mm1510و  mm1517باشد. مواد با قطر بين  يا كمي كمتر مي mm1517ماسه عموما 

د بزرگ طبقه بندي شده اند. يكي از مشخصه هاي مهم مصالح سنگي، بزرگ ترين اندازه اسمي آنها مي باشد. طبق ضوابط استاندار

 ترين اندازه اسمي سنگ دانه هاي درشت نبايد از هيچ يك از مقادير زير بيشتر باشد:

 يك پنجم كوچك ترين بعد داخلي قالب-0

 يك سوم ضخامت دال -0

 سه چهارم حداقل فاصله آزاد بين ميلگرد هاي فوالدي -0

 سه چهرم پوشش بتني روي ميلگرد ها -5

قطر در بتن مسلح توصيه نمي شود، اما به طور كلي سنگ دانه هاي درشت تر از  mm38از  به كاربردن سنگ دانه هاي درشت تر
mm63 نبايد در بتن به كار رود(19 ,73Neville.) 

 

 آب  -5

 مقدار و كيفيت آب مصرفي -5-1

قدار آب مورد نياز يكي از اجزاي اصلي بتن آب است كه بدون آن هيچ واكنش شيميايي در بتن انجام نمي گيرد. از نظر تئوري، م

الي  01يي الزم، مقدار آب مصرفي تا حدود رآدرصد وزن سيمان است، اما در عمل، براي به دست آوردن كا 05براي بتن در حدود 

درصد افزايش مي يابد. نكته مهم آنكه، آب اضافي باعث روان تر شدن مخلوط مي شود و مقداري از آن وارد فعل و انفعالت  55

تشكيل مي  راه و قسمت ديگر نيز در هواي مخلوط در بتن محبوس مي شود و فضاهاي كوچك و ميكروسكوپي ذرات سيمان شد

ر گذاشته و هاي موجود در آن ممكن است در گيرش سيمان اثدر بتن از آن جهت حائز اهميت است كه ناخالصي آبكيفيت دهد. 

هايي در سطح طلوب گذاشته و سبب بروز لكهاثر نام مقاومت بتناختالالتي به وجود آورند. همچنين آب نامناسب ممكن است روي 

واد جامد م .آب مناسب براي بتن آبي است كه براي نوشيدن مناسب باشد هااختالطبشوددر اكثر  رماتورآ زنگ زدنبتن و حتي 

باشد. اين مقدار مي ppm1000 خواهد بود به طور معمول كمتر از   ppmيعني قسمت در ميليون 0111چنين آبي به ندرت بيش از 

بودن آب براي اختالط مطلق نيست و  آشاميدنباشد. معيار قابل وزن سيمان مي 1515معادل  155به ازاي نسبت آب به سيمان 

هاي سنگي را كه خطر واكنش قليايي دانه پتاسيمو  سديم يونهايممكن است يك آب آشاميدني به جهت داشتن درصد بااليي از 

مناسب ترين در كل در اثر تبخير آب، اين فضاها مقاومت بتن را كاهش مي دهند. ه همراه دارد، براي بتن سازي مناسب نباشد. ب

مناسب نند كلرور و سولفات، براي بتن نا آب براي ساخت بتن، آب آشاميدني است. آب هاي داراي امالح مختلف، به ويژه امالحي ما

ركيب اجزاي تشكيل دهنده سيمان با بين امالح، بتن صدمه مي بيند، بنابراين از مصرف آب هاي راكد، و زيان آورند، زيرا در اثر ت

آب هاي باتالقي، آب هاي داراي امالح زياد، آب دريا و آب هاي كثيف و مصرف شده )فاضالب هاي خانگي و صنعتي ( خودداري 

درجه  PH هر آبي كهآنكه، به عنوان يك قاعده كلي بيشتر باشد.  255كمتر و از  5از  آب مصرفي در بتن نبايد PHشود. مقدار 

رنگ تيره و بو لزومًا وجود مواد مضر در  (.تواند براي بتن مصرف شودبوده و طعم شوري نداشته باشد مي 2الي  3آن بين  (هاسيديت
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%28%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D9%87%29&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%28%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D9%87%29&action=edit&redlink=1
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هر چه آب كمتري در بتن وجود داشته باشد مقاومت و دوام آن بيشتر مي شود. با استفاده از مواد روان  .رساندآب را به اثبات نمي

 (.Troxel, 1968)دادمي توان مصرف آب را به ميزان قابل مالحظه اي كاهش كننده و فوق روان كننده 

 طرح اختالط بتن -6

نخستين گام براي سبخت بتن، تعيين نسبت هاي اختالط مصالح بتن است. خصوصيات الزم براي بتن سخت شده توسط طراح 

هاي اجرا و حمل بتن تعيين مي گردد. اين دو  سازه مشخص مي شود ولي خصوصيات بتن تازه با توجه به نوع ساختمان و تكنيك

عامل با در نظر گرفتن درجه كنترل قابل اعمال در كارگاه، امكان تعيين نسبت هاي اجزاي مخلوط بتن را فراهم مي سازند. طرح 

اي توليد بتني اختالط بتن را مي توان بدين صورت تعريف كرد: تعيين اقتصادي ترين و عملي ترين تركيب از مصالح در دسترس بر

الزم به  كه در حالت تازه داراي كارآيي و چسبندگي قابل قبول و در حالت سخت شده داراي مقاومت و دوام كافي و مناسب باشد.

توضيح است كه براي اقتصادي بودن توليد بتن، نسبت هاي اختالط بايد به گونه تي تعيين شوند كه بدون كاهش كيفيت بتن، 

ه حداقل برسد، زيرا سيمان گران ترين عنصر تشكيل دهنده بتن مي باشد و از آنجا كه كيفيت، در وهله مقدار سيمان مصرفي ب

نخست به نسبت آب به سيمان بستگي دارد، براي كاهش مصرف سيمان، مقدار آب نيز بايد در حداقل ممكن نگه داشته 

مان و آب مورد نياز موثر هستند، عمدتا عبارتند از: سفت عواملي كه در به حداقل رساندن مقادير سي .(0037، رمضان يانپور)شود

براي طرح اختالط بتن مورد استفاده  ترين مخلوط ممكن، بزرگ ترين اندازه سنگ دانه ها و بهترين نسبت دانه هاي ريز به درشت.

شان داده شده است. به ن 5استفاده شده است. جزئيات طرح اختالط در جدول  ACI-211از روش اختالط استاندارد آئين نامه 

هنگام بتن ريزي، شن، ماسه، سيمان و آب و كلريد سديم به ميزان درصدي معيني نسبت به آب مورد مورد استفاده با يكديگر 

 توسط مخلوط كن به مدت دو دقيقه مخلوط شدند. 

 
 : جزئيات طرح اختالط بتن مورد آزمايش4جدول 

 سيمان/آب (Kg/m3آب) (Kg/m3شن) (Kg/m3ماسه) (Kg/m3سيمان)

511 15752 22355 00153 1555 

  

 ضرورت انجام آزمايش و ساخت مخلوط هاي آزمايشگاهي -7

اساسا طرح مخلوط بتن به معناي دقيق آن امكان پذير نيست، زيرا مصالح مورد استفاده از جنبه هاي مختلف متغيير مي باشد و 

بتن، برخالف سابر مصالح ساختماني كه معموال به صورت آماده در . يابي نمودبعضي از خصوصيات آنها را نمي توان از نظر كمي ارز

دسترس است، بايستي قبل از استفاده ساخته شود. بنابراين مصالح تشكيل دهنده بتن بايد قبل از سبخت به ميزان الزم آماده شده 

مينان از كيفيت مطلوب، انجام آزمايش با هم مخلوط گردند. جهت كسب تط و پس از حصول اطمينان از كيفيت مطلوب آنها

ضروري است. ضمنا الزم است كه قبل از شروع عمليات اجرايي، فرمول تركيب بتن به طور دقيق در آزمايشگاه تعيين و نمونه آن 

مينان الزم از كيفيت بتن مورد نظر حاصل ساخته شود، سپس در هنگام بتن ريزي نيز از طريق نمونه گيري و آزمايش نمونه ها، اط

براي آن كه بتوان آزمايش ها را در شرايط مشخص و طبق روش هاي واحدي انجام داد و قاعده اي براي كنترل كيفيت و  شود.

تفسير نتايج حاصله در دسترس باشد، كشورهاي مختلف استانداردهاي خاصي را تدوين نموده اند. كه در اين پروژه تحقيق 

 )آمريكا( استفاده شده است. ASTMتاندارد اس

 

 برنامه آزمايش ها -8

، %05، %01، %5، %0كلريد سديم با درصدهايدر اين پروژ تحقيق براي بدست آوردن ميزان تاثير كلريد سديم بر بتن ساخته شده، 

مورد توجه قرار گرفت. سپس  كيلوگرم بر متر مكعب 400درصد وزن آب مصرفي براي ساخت بتن با عيار  05%، 01%، 05%، 01%
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براي بدست آوردن ميزان كارآيي بتن ساخته شده، آزمايش اسالمپ)كارآيي( بر روي تمام نمونه هاي فوق انجام گرديد و در نهايت 

با  30cm 15cmو مقاومت كششي نمونه هاي استوانه اي  15cm15cm 15cmمقاومت فشاري بر روي نمونه هاي مكعبي 

 روز انجام گرديد.  10و  02، 7، 0استفاده از آزمايش شكافت نمونه)آزمايش برزيلي( براي سنين 

 

 شرايط نگهداري نمونه ها در آزمايشگاه -9

زماني شرايط نگهداري نمونه ها در آزمايشگاه به منظور جلوگيري از كاهش رطوبت نمونه هاي قالب گيري شده، آنها را در مدت 

درجه سانتيگراد نگهداري كرده و سپس نمونه ها از قالب باز شده و تا زمتن  00057ساعت در دماي  52ساعت و كمتر از  01

رسيدن به زمان آزمايش، در رطوبت كامل و يا در آب آهك اشباع نگهداري مي نماييم. مقاومت فشاري نمونه ها در سن مشخص 

عيني در دستگاه بتن شكن تعيين مي گردد كه از تقسيم حداكثر نيروي ثبت شده بر سطح مقطع نمونه به تحت سرعت بارگذاري م

 .دست مي آيد
 

 عمل آوري -9-1

يابد و اين واكنش عامل افزايش مقاومت بتن يا همان گيرش سيمان است. براي مقاومت بتن افزايش مي هيدراسيون با ادامه يافتن

درصد باشد. در صورتي كه رطوبت كمتر از اين مقدار  21بايد رطوبت نسبي حداقل  هيدراسيون فرايند عمل آوري يا ادامه يافتن

دوباره شروع  هيدراسيون درصد بازگردد فرايند هيدراسيون يا 21شود عمل آوري متوقف شده و درصورتي رطوبت تسبي به باالي 

كشد( قسمتي ميل واكنش بين آب و سيمان )كه چندين روز طول ميخواهد شد. به دليل تبخير قسمتي از آب مورد نياز قبل از تك

ماند. پس از بتن ريزي بايد بالفاصله توجه الزم به فرايند عمل آوري معطوف از سيمان موجود در مخلوط بتن واكنش نداده باقي مي

تواند به وسيله اين عمل مي . شود عمل آوري عبارت است از حفظ رطوبت بتن تا زماني كه واكنش بين سيمان و آب تكميل . گردد

شود. در شرايطي روز توصيه مي 7عايقكاري موقت، پاشش آب يا توليد بخار صورت گيرد. از ديدگاه عملي، حفظ رطوبت بتن براي 

مونه در اين پروژه تحقيق به منظور عمل آوري ن .روز باشد 0كه اين كار ممكن نباشد حداقل زمان عمل آوري بتن نبايد كمتر از 

ها، كليه نمونه هاي مورد آزمايش تا نيم ساعت قبل زمان الزم براي شكستن نمونه ها، براي ادامه واكنش هيدراتاسيون زير آب قرار 

 .(0022، شاه نظري)داشتند

 

 آزمايش هاي بتن -11

 كارآيي -11-1
يان يافتن بتن است. كارآيي بتن تازه به عوامل كارآيي، و يا به تعبير ساده تر رواني بتن عبارت از ميزان سهولت شكل دادن يا جر

مختلفي از جمله ميزان آب، نوع سنگ دانه ها و دانه بندي آنها، نسبت مقدار سنگ دانه به سيمان، وجود افزودني ها و ريزي 

قص ان در آزمايش اسالمپ از مخروط )آمريكا( بدين صورت است: ASTMسيمان بستگي دارد. آزمايش اسالمپ طبق استاندارد 

است، استفاده مي  mm102قطر قاعده كوچك تر آن در باال و  mm203 كه قطر قاعده بزرگ تر ان در پايين mm305 فلزي به ارتفاع

ضربه متراكم مي  05با اتنهاي كرد با  mm16شود. اين مخروط در سه اليه از بتن پر مي شود و هر اليه توسط ميله اي فلزي به قطر 

و بتن داخل آن افت مي كند. افت بتن  از پر كردن، مخروط به آرامي و به صورت قائم باال كشيده مي شود.گردد. بالفاصله بعد 

ميليمتر يادداشت مي شود. براي دقت بيشتر و كاهش اثر  5ارتفاع كم شده( با خط كش از وسط قاعده باال اندازه گيري و با دقت )

داره داخلي مخروط و صفحه زير آن مرطوب مي شود. و قبل از باال كشيدن اصطكاك بتن و جداره مخروط، قبل از هر آزمايش، ج

سالمپ صحيح كه ادر صورتيكه در آزمايش به جاي از كناره هاي مخروط پاك مي شود.  مخروط، بتن ريخته شده در روي صفحه،
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شده و بايستي در اين حالت نشان داده شده است، نيمي از مخروط به صورت مورب ريزش كند، اسالمپ برشي نتيجه  0در شكل 

آزمايش تكرار گردد. اگر در آزمايش مجدد نيز دوباره حالت اسالمپ برشي اتفاق بيفتد، نشان دهنده كم بودن چسبندگي مخلوط 

مي باشد و اين مورد در مخلوط هاي خشن به وقوع مي پيوندد. مخلوط هاي سفت و با رواني بسيار كم، معموال اسالمپي برابر صفر 

د و لذا در مخلوط هاي نسبتا خشك تغييرات كارآيي را نمي توان با آزمايش اسالمپ بررسي نمود. اما در مخلوط هاي پر عيار دارن

در مخلوط هاي كم عيار و نسبتا زبر، اسالمپ صحيح  .(0021، عراقيان)استتغييرات كارآيي با آزمايش اسالمپ قابل اندازه گيري 

فرو ريختگي تبديل مي شود و از يك مخلوط نتايج متفاوتي به دست مي آيد كه آزمايش  آساني به اسالمپ برشي و حتيبه 

كارآيي به سهولت در ريختن، قابليت تراكم و پرداخت بتن اطالق  اسالمپ را براي چنين مخلوط هايي غير قابل اعتماد مي سازد.

 مي شود. مقدار كارآيي الزم به دو عامل مهم بستگي دارد. 

 طع عضو و فاصله آرماتورهاابعاد مق -1

 روش متراكم كردن بتن -0

واضح است كه وقتي مقطع، باريك و پيچيده باشد و يا داراي گوشه هاي متعدد و نقاط با دسترسي مشكل باشد، الزم است كه بتن 

ي كه مقاطع فوالدي يا كارآيي بااليي داشته باشد، به گونه اي كه با وسايل مورد نظر به طور كامل متراكم گردد. همچنين هنگام

آرماتور هاي با فاصله كم، بتن ريزي و تراكم را با مشكل مواجه مي كنند، بتن بايد كارآيي بااليي داشته باشد. بنابراين براي بتن 

ريزي هاي مختلف، اسالمپ هاي متفاوتي مورد نياز است. زماني كه اسالمپ بتن مشخص نشده باشد، يك مقدار تقريبي مناسب 

نكته  استفاده مي گردد. 3انتخاب مي گردد و همچنين براي انواع مختلف اعضاي ساختمان اسالمپ طبق جدول  5ول طبق جد

در اين پروژه تحقيق  .(0033، طسوجي)افزايش داد mm20مهم آنكه در حالت تراكم با دست مي توان محدوده باالي اسالمپ را تا 

نمايش داده شده است كه نتايج فوق  0قرار داده كه نتايج اين بررسي طبق نمودار تاثير كلريد سديم بر ميزان اسالمپ مورد توجه 

حاكي از آن است كه با افزيش ميزان كلريد سديم ميزان اسالمپ افزايش مي يايد و همچنين اين افزايش ابتدا با شيب كم بوده و 

درصد وزن ميزان  05بعد از  3و همچنين جدول  5ل درصد اين شيب افزايش قابل توجه را نشان مي دهد، با توجه به جدو 01بعد 

 آب مورد نياز ساخت بتن ديگر غير قابل استفاده مي گردد.

  

 
 : نمايش اسالمپ در سه حالت صحيح، برشي و فرو ريختگي1شکل 
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 mm38تا  mm19: درجه كارآيي و اسالمپ براي بتن هاي با حداكثر قطر 5جدول 

 استفاده در بتن هاي مختلف (اسالمپ)ميليمتر درجه كارآيي

براي راه هايي كه با ماشين هاي قوي متراكم مي شوند. در مخلوط هاي با كارآيي باالي اين حد. بتن  1 - 05 خيلي پايين

 در شرايط خاصي مي تواند با ماشين هاي دستي متراكم و لرزانده شود.

شوند. در محدوده باالي كارآيي اين گروه مي توان دانه  براي راه هايي كه با وسايل دستي متراكم مي  05 - 51 پايين

هاي گرد يا نا منظم را به كار برد. براي پي هاي با بتن انبوه بدون لرزه و براي مقاطع با فوالد كم كه 

 لرزانده مي شوند.

سنگ شكسته. در حد پايين كارآيي اين گروه براي دال هاي تخت با تراكم دستي با استفاده از   51 - 011 متوسط

 همچنين براي بتن مسلح معمولي با تراكم دستي و براي مقاطع با فوالد زياد كه لرزانده مي شوند.

 براي قطعات با انبوه زياد آرماتور. معموال براي لرزاندن مناسب نيست.  011 - 075 باال

 

 
 : اسالمپ توصيه شده براي انواع مختلف اعضاي ساختماني6جدول شماره 

 محدوده اسالمپ بر حسب ميليمتر تمانيعضو ساخ

 01 - 21 ديوارها و پي هاي بتن مسلح

 01 - 21 پي ها، بندها و ديوار هاي غير مسلح

 01 - 21 تير هاي بتن مسلح

 01 - 21 ستون هاي ساختمان 

 01 - 21 روسازي ها و دال ها

 01 - 21 بتن حجيم

 
 

 
 ودار تاثير افزايش كلريد سديم  بر ميزان اسالمپ بتننم: 1نمودار 
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 مقاومت فشاري نمونه هاي بتني -11-2

انجام مي شود. طبق استاندارد  mm150   mm150 mm150 مكعبيروي نمونه هاي  ASTMآزمايش مقاومت فشاري در روش 

ASTM  به منظور هاي يك بار مصرف ريخته مي شوند. استفاده مجدد و يا قالب در قالب هايي با قابليت  مكعبينمونه هاي

جلوگيري از چسبندگي بتن به جدار قالب، بايد جداره هاي داخلي با يك اليه نازك روغن معدني آغشته گردد، سپس بتن در سه 

شود. تراكم بتن هاي با اسالمپ انجام مي  و به عبارتي توسط چكش مخصوصضربه به هر اليه توسط يك ميله  05اليه و با زدن 

حالت هاي صحيح و رضايت  0و همچنين در شكل  0در شكل  پايين در دو اليه و با ويبره هاي داخلي و خارجي انجام مي شود.

بخش نمونه هاي مكعبي و نمونه هاي استوانه اي را در خصوص گسيختگي نمونه ها در زير جك بتن شكن را نشان مي 

مورد توجه قرار داده كه نتايج  مقاومت فشاري نمونه هاي بتنيدر اين پروژه تحقيق تاثير كلريد سديم بر  .(0033، طسوجي)دهد

مقاومت فشاري نمايش داده شده است كه نتايج فوق حاكي از آن است كه با افزيش ميزان كلريد سديم،  2اين بررسي طبق نمودار 

درصد اين شيب افزايش قابل توجه را نشان  01بتدا با شيب كم بوده و بعد كاهش مي يايد و همچنين اين كاهش ا نمونه هاي بتني

 مي دهد.
  

 
 

 نمايش شکل صحيح و رضايت بخش گسيختگي نمونه هاي مکعبي استاندارد: 2 شکل

 

 
 : نمايش شکل صحيح و رضايت بخش گسيختگي نمونه هاي استوانه اي استاندارد3شکل 
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 نمودار تاثير افزايش كلريد سديم  بر مقاومت فشاري نمونه هاي بتني: 2نمودار 

 

 قانون ارشميدس -11-3

نيرو برابر وزن سيال جا به جا شده كند. اندازه وارد مي نيروي شناوري (هر سيالي به جسمي كه در آن قرار گرفته )جزئي يا كامل

گذارد بستگي به ساير نيروهاي وارد بر جسم دارد. اگر نيروي شناوري به اندازه كافي اثري كه نيروي شناوري بر جسم مي. است

 .دباشجهت نيروي شناوري در خالف جهت جاذبه مينكته مهم آنكه همواره، ماند. قوي باشد آنگاه جسم بر روي مايع شناور مي

، جسم آن قدر در مايع فرو رفته كه نيروي شناوري وارد بر آن برابر وزن جسم گرديده است. بنابر اين جسم 5 در شكلبراي مثال 

اگر نيروي شناوري قادر به تعادل با نيروي وزن نباشد )حتي در هنگامي كه تمام جسم در  .ماندبه شكل شناور در مايع باقي مي

شود. حتي وقتي جسم در مايع فرو رفته است با اين حال هنوز نيروي شناوري به آن سم در مايع غرق ميمايع فرو رفته( آن گاه ج

 در تحقيق فوق نيز نمونه هاي بتن كامل در زير آب قرار داشتند. .گرددوارد مي
 

 
 نمونه بتن مکعبي قرار گرفته زير آب و نيروي ارشميدس وارد بر آن: نمايش 4شکل 

 

 ن دانسيتيه حجمي بتن سخت شده تعيي  -11-3-1
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يك نيرو سنج وزن حقيقي ، در اين آزمايش با استفاده از تعيين دانسيتيه حجمي بتن سخت شده با استفاده از قانون ارشميدس

 م و آن رارا از روي نيروسنج بخواني بتننيروسنج آويزان كرده و وزن حقيقي را از  بتن)كافي است م كنيمي را اندازه گيري  بتن

را وارد ظرف آب  بتن )حجم( از نيروسنج آويزان است به وسيله ي نيروسنج تمام ارتفاع بتندر همان حال كه  در نظر بگيريم 

 ، حال با استفاده از رابطهدر نظر مي گيريم  م كه آن را برابرخوانيمي از روي نيروسنج  وزن ظاهري را به ازاي اين حجم5 كنيد.

ميزان دانسيتيه حجمي بتن با توجه به درصدهاي مختلف كلريد  0ده از رابطه ادر نهايت با استف محاسبات را ادامه مي دهيم. 0

دانسيتيه حجمي بتن سخت روند محاسبه ميزان  نماي از اين آزمايش نشان داده شده است. 5در شكل   سديم بدست مي آوريم.

 نمايش داده شده است. 0و طبق نمودار  7طبق جدول  شده بر حسب افزايش درصد كلريد سديم

  (1)                           

  (2)                                  

 

 
 دانسيتيه حجمي بتن سخت شدهقانون ارشميدس براي تعيين : نمايش 4شکل 

 

 بر حسب افزايش درصد كلريد سديمتعيين دانسيتيه حجمي بتن سخت شده : 7جدول شماره 

 درصد كلريد سديم 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
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  gبرحسب 

(am) 
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553750 
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4512.1 
جرم خالص بتن در آب 

  gبرحسب 

(im)  

 

3.3303 
 

3.415 
 

3.3396 
 

3.2901 
 

3.3275 
 

3.419 
 

3.4044 
 

3.3580 

 

 

 
 

2299.73 

 

 

2301.64 

 

 

2308.45 
 

2314.76 

 

 

2325.68 
 

2335.83 
 

2339.50 

 

 

2343.66 
 

 
 3kg/mبرحسب 
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 بتن سخت شدهنمونه هاي دانسيتيه حجمي نمودار تاثير افزايش كلريد سديم  بر : 3نمودار 

 

 نتيجه گيري -11

پروژه هاي عمراني و بويژه در پروژه هاي در از مشكالت اساسي  ات صورت گرفته مشخص است كه يكيعبر اساس تجارب و مطال

كه نياز به بتن دارند، عدم توجه به شرايط و كيفيت مواد اوليه جهت ساخت بتن با كيفيت مناسب است، از اين روتوجه جدي به 

الزم جهت ساخت بتن مورد شرايط و كيفيت مواد اوليه از ضروريات يك بتن با كيفيت مناسب است، در اين پروژه تحقيق آب 

  به شرح ذيل است:  پروژه تحقيق فوق  نتايج توجه قرار گرفت كه

 افزودن كلريد سديم كه باعث شوري آب مي شود باعث افزايش شديد ميزان اسالمپ)كارآيي( بتن مي گردد. -0

درصد اين  01مي گردد، ولي بعد درصد  باعث افزايش ميزان اسالمپ)كارآيي( بتن  با شيب ماليم  01افزودن كلريد سديم تا   -0

 افزايش ميزان اسالمپ)كارآيي( بتن با شيب تند صورت مي گيرد. 

درصد كلريد سديم، بتن بدست آمده، با توجه به شرايط الزم براي اسالمپ، عمال براي  05با توجه به نتايج حاصل بعد افزودن -0

 نمي توان استفاده كرد. ،هيچ قسمت ساختمان

 باعث كاهش شديد مقاومت فشاري بتن مي گردد. افزودن كلريد سديم -5

درصد اين كاهش  01درصد  باعث كاهش مقاومت فشاري بتن با شيب ماليم مي گردد، ولي بعد  01افزودن كلريد سديم تا  -5

 مقاومت فشاري بتن با شيب تند صورت مي گيرد.

 بتن مي گردد. دانسيتيه حجميافزودن كلريد سديم باعث كاهش شديد  -3

درصد اين كاهش  01بتن با شيب ماليم مي گردد، ولي بعد دانسيتيه حجمي درصد  باعث كاهش  01لريد سديم تا افزودن ك -7

 بتن با شيب تند صورت مي گيرد.دانسيتيه حجمي 
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درصد كلريد سديم، بتن بدست آمده، با توجه به شرايط الزم براي اسالمپ، از لحاظ  05با توجه به نتايج حاصل بعد افزودن -2

 نمي توان استفاده كرد. ،بتن بسيار افت كرده و عمال براي هيچ قسمت ساختماندانسيتيه حجمي فشاري و همچنين  مقاومت
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