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بررسی اجرا ، عملکرد و توجیه اقتصادی سازه های بتن خودمتراکم در مقایسه 

 با بتن معمولی

 *2، علی موسوی رحیمی1مهدی مهدوی عادلی 

 mehmahad@yahoo.comاستادیار، دانشگاه آزاداسالمی،واحد شوشتر،گروه عمران،شوشتر ، ایران  -3

 Godo1982@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسالمی،واحد شوشتر،گروه عمران،شوشتر ، ایران -2

 چکیده :

بکارگیری بتن خودمتراکم از سالیان پیش به صورت عضو سازه ای در کشورهای توسعه یافته رشد چشمگیری داشته ولی اجرای این بتن در 

ر بتن خودمتراکم سازه های بتنی ایران متداول نبوده است.اطمینان از تراکم مناسب ، سهولت بتن ریزی و افزایش سرعت اجرا از مزایا چشمگی

به شمار می رود و مزایای فوق به خصوص در بتن ریزی شمع های بتنی درجا بیشتر متجلی می گردد . شمع های بتنی درجا نوع پرکاربردی از 

تری پی های عمیق محسوب می گردد که اجرای آنها روز به روز در حال افزایش است. این امر در مناطق آبرفتی مانند خوزستان ضرورت بیش

ید می طلبد. در ارتباط با اجرای اسکلت های بتنی نیز با بررسی طرح های اختالط و هزینه اجرای هرکدام از اعضای سازه ای اگر چه هزینه تول

درصد کاهش 2132درصد بیشتر از بتن معمولی شده است اما با محاسبه هزینه های اجرا به طور متوسط 11و مصالح اولیه بتن خود متراکم 

در این زمینه بدست آمد که نشان دهنده منفعت اقتصادی این بتن می باشد. در این مقاله از نتایج حاصله از مشاهدات و آزمایشهایی که  قیمت

در این ارتباط صورت گرفته نشان می دهد که بکارگیری بتن خودمتراکم عالوه بر مزایای فنی ، اقتصادی تر است و پیچیدگی های اجرایی آن 

رجا چه در اجرا و چه در تولید با مطالعه در تاریخچه استفاده از این بتن در ایران قابل حل است. در ارتباط با پی های عمیق نیز به صورت د

بکارگیری بتن خودمتراکم باعث یکنواختی نسبی بیشتر در مقاومت های کسب شده واقعی در محدوده باالتر از طول شمع گردید که این 

ت اثر بیشترین تنش قائم و جانبی قرار دارند. بنابراین مزیت فوق بر محاسن قبلی استفاده از بتن خودمتراکم افزوده شده محدوده از شمع ها تح

 است.

 بتن خودمتراکم، بتن معمولی ، سازه های بتنی ، شمع بتنی درجاکلمات کلیدی :

 

 مقدمه:-1

سال از ارایه بتن خودمتراکم هرروز در دنیا بر تعداد مصرف کنندگان و میزان مصرف آن در تمام نقاط 13پس از گذشت حدود      

افزوده می شود. این افزایش کاربرد در نتیجه ی بهبود سه عامل زمان ، هزینه و کیفیت است که تأثیرات بسزایی در صنعت ساخت 

 بسیار روانی داشتن علت شودکه بدون تغییر در خواص بتن تازه و سخت شدن به می اطالق بتنی به تن خودتراکم و ساز دارد. 

بدون نیاز به تراکم یا ویبراسیون به راحتی در هر قالبی و با هر تراکمی از آرماتور قرار گرفته و با پرکردن کامل قالب، بتنی با  زیاد،
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جاری شدن ، وزن بتن بوده و حالت همگن بتن در همه حاالت حفظ می در حالی که عامل درصد ایجاد کند. 333تراکم نزدیک به 

 گردد. 

وکامال همگن استفاده می شد تا بتوان بتن هایی با تراکم  ( H.P.C )  از بتن خودتراکم در ابتدا بیشتر برای بتن های توانمند    

تراکم آرماتوربسیار زیاد است یا به خاطر شکل قالب زیاد ایجاد کرد.این بتن تراکم و یکنواختی زیاد خود را حتی در جاهایی که 

 .امکان ایجاد تراکم یا ویبراسیون وجود ندارد حفظ می کند

با این که در ابتدا هدف از بتن خودتراکم رسیدن به بتنی با دوام و طول عمر بیشتر نسبت به بتن های عادی وکاهش هزینه های     

ت فوق العاده این نوع بتن به سرعت آن را به یکی از انواع پر کاربرد بتن تبدیل کرد. عالوه سازههای بتنی بود، توانایی ها و مشخصا

بر کاهش زمان اجرا و هزینه های آن ، تراکم فوق العاده آن و پوشش کامل آرماتورها توسط بتن باعث محافظت بهتر آرماتورها در 

د.در عین حال در بتن ریزی های سازه های فاقد آرماتور نظیر سازه های بتن مسلح و در نتیجه افزایش طول عمر سازه میگرد

الینینگ تونل ها و یا در بتن های پر کننده و در مواردی که دسترسی به محل بتن ریزی دشوار یا غیر ممکن است، بتن خودتراکم 

مشخصات برتر آن، بتن خودتراکم از اگر تنها گزینه مناسب نباشد، بدون شک یکی از بهترین هاست. با توجه به روانی فوق العاده و

گزینه های مناسب برای تولید المانهای سازه ای با معماری پیچیده وهمچنین قطعات نازک بتنی است. در بتن خودتراکم مانند بتن 

ص آن را های عادی میتوان از الیاف های متفاوت مانند الیاف های فوالدی و یا الیاف هایی نظیر پلیپروپیلن استفاده کرد و خوا

بهبود بخشید. استفاده از این نوع بتن تنها به بتن ریزی های درجا محدود نبوده و برای بتن ریزی المانهای بتنی پیش ساخته نیز 

است و بر  EN206کارآیی بتن خودتراکم خیلی بیشتر از باالترین رده کارایی بتن بیان شده در استاندارد .میتوان از آن استفاده کرد

تراکم  یکبتندرصورتییکبتنخود. مشخصمیشودو مقاومت در برابر جداشدگی  ، قابلیتعبوروصیت قابلیت پرکنندگی اساس سه خص

 .محسوب می شود که هر سه ویژگی فوق را دارا باشد

پی به خاک  مسیر انتقال بار از اعضای سازه های ساختمانی ، پل ها ، سیلوها، تونل ها ، راه ها، سدها، فرودگاه ها و غیره توسط     

منتهی می شوند.یکی از انواع مهم پی ها ، پی عمیق است که بکارگیری این نوع پی در حال افزایش است. بخصوص اینکه این نوع 

پی در پروژه هایی مانند پایه پل ها، ساختمان های بلند، سازه های دریایی و سازه های سنگین صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار 

پاره ای از مواقع تنها گزینه مناسب برای پی سازی این نوع سازه ها می باشد.باتوجه به اینکه ایران جز کشورهای بوده و حتی در 

درحال توسعه محسوب می گردد ساخت این گونه سازه های زیرساختی اجتناب ناپذیر است که این خود بر اهمیت استفاده از پی 

فنی ، اقتصادی و اجرایی زیاد برای شمع های بتنی درجا معایبی نیز برای این نوع های عمیق را دو چندان می کند.درکنار مزایای 

شمع ها وجود دارد که عمدتاَ به بتن ریزی آنها مربوط است.به دالیل مختلف مانند کوچک شدن قطر و ریزش مقطع و یا شرایط 

گیرد.ضعف مهمتر اینکه عدم رویت و عدم امکان کارآیی متفاوت بتن و لوله ترمی ممکن است بتن ریزی در شرایط مطلوب انجام ن

 ویبره کیفیت بتن در عمق به سادگی قابل بررسی و کنترل نیست.

در سایر سازه های بتنی نیز این معایب وجود داردکه با توجه به مصرف بتن معمولی نگرانی هایی بوجود می آید. این ضعف      

یعنی عدم امکان ویبره زنی و متراکم نمودن یکنواخت به ویژه در مقاطع پر آرمه به شدت وجود دارد.به غیر از تراکم زیاد میلگردها 

ت اجرایی است، کمبود نسبی کارگر ماهر ، سهل انگاری و کوتاهی، صعوبت کار و مشکالت اجرایی از که تغییر آن خارج از اختیارا

جمله سایر مشکالتی هستند که امکان تراکم مناسب را تهدید می کنند. بنابراین نیاز است بکارگیری بتن خودمتراکم در کنار بتن 

ر گیرد. در اینجا سعی بر آن است که با نشان دادن سهولت اجرای بتن معمولی و حتی بجای آن در انواع سازه ها مورد بررسی قرا

خودمتراکم با پارامترهایی نظیر قابلیت جریان ، پایداری ، قابلیت پرداخت، قوام و قابلیت پمپاژ با توجه به اقبال روز افزون بتن 
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نی درجا و بعضی از سازه های خاص ایجاد می کند خودمتراکم مزایا و تسهیالتی که این نوع بتن به ویژه در بتن ریزی شمع های بت

 توجیه اقتصادی و مقایسه عملکرد این نوع بتن مورد مطالعه قرار گیرد.

 

 طرح موضوع:(  2

تورها و حتی ماآرفراوانی در بتن ریزی های وسیع و همچنین در چاه حفاری اجرای شمع های به دلیل عدم دسترسی مناسب ،       

قعی حفاری و عمق بتن ریزی می بایست مرحله بتن ریزی با دقت و سرعت پیوسته انجام گردد.در نقشه های مجهول بودن عمق وا

میلی متر درج می گردد. این دامنه وسیع تغییرات برای اسالمپ و شل  233الی  353اجرایی اسالمپ بتن های مصرفی در حدود 

از نفوذ بتن در خلل و فرج چاله است. بدین منظور برای رسیدن به  بودن بتن معمولی نیازمند ویبره بسیار مناسب جهت اطمینان

( نیاز  2333kg/cm2اسالمپ فوق ، نسبت آب به سیمان باالیی به کار می رود.به طوری که جهت کسب حداقل مقاومت سازه ای )

تن با اسالمپ باال برای شمع ها حاکم است.بنابراین عالوه بر کاهش چگالی تراکم بتن با روندی که در تولید ب 133به عیاری بیش از 

 است، سود و مقاومت بهینه حاصل نمی شود.

مشکالت حاصل از مصرف غیرفنی و غیراقتصادی سیمان و هزینه تهیه آن از یک سو و مشکالت اجرایی حاصل از بکارگیری بتن 

ت که آیا تهیه بتن با اسالمپ بسیار باال های معمولی در سازه های بتنی و شمع های درجا از سوی دیگر موجب طرح این سوال اس

 است. با توجه به عدم امکان ویبره زنی توجیهی مناسب برای استفاده غیر فنی و غیر اقتصادی از سیمان

 

 : مرور منابع (  3

کارگاه این نوع بتن در 3399توسط پرفسور اکمورا در ژاپن پیشنهاد گردید و در سال 3392بتن خود تراکم نخست در سال      

ساخته شد و نتایج قابل قبولی را از نظرخواص فیزیکی و مکانیکی بتن ارائه داد اولین کارگاه آموزشی معتبر که به بررسی مصالح 

در دانشگاه تکنولوژی  3339مورد استفاده در بتن خود تراکم اختصاص داشت در اوت 

بتن خود تراکم در دنیا ارائه شد امروزه بتن خود تراکم همزمان با ارتباط با توسعه  درکشورژاپنبرگزارگردیدومقاالتمتعددیدر کوجی

 self- Consolidating)کشور ژاپن درمراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشورهای اروپائی ، کانادا و امریکا ( تحت عنوان

Concrete از چند سال قبل آغاز شده موضوع بحث، بررسی و اجرای سازه های بتنی است. در ایران نیز استفاده از بتن خود تراکم

 . واز مزایای آن بهره گرفته شده است

 

 اشکاالت بتن ریزی معمولی :(  4

 درمورد مسئله این.  میباشد یکی از نکات مهم در اجرای صحیح سازه های بتنی تراکم کامل بتن وجاگیری مناسب آن در قالب     

برشی وستون ها که در آنها فشردگی آرماتور زیاد وابعاد مقطع بتن ریزی کوچک می باشد از اهمیت  دیوار همچون المانهایی

استفاده از ویبراتور جهت متراکم کردن بتن ، مشکالت زیادی را به همراه دارد که از جمله آنها می توان به . بیشتری برخودار است

 : موارد زیر اشاره نمود
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  مختلف سازه ودر نتیجه مقاومت فشاری متفاوت در مقاطع مختلف سازهتراکم ناهمگن در نقاط 

 جداشدگی دانه بندی بتن به علت ویبره زیاد در بعضی از مناطق 

  کرمو شدن نقاطی ازسطح بتن به علت ویبره بیش از حد وفرار شیره بتن 

  گیر کردن شیلنگ ویبره بین آرماتورها درحین اجرا 

  کرمو شدن بعضی از مناطق بتن به علت غیر قابل دسترس بودن 

 . بتن خودتراکم راه حلی است که امروزه جهت رفع این مشکالت وهمچنین رسیدن به بتنی با کیفیت باالتر مطرح می باشد    

درجا بوجود می آید.  عالوه بر اشکاالت فنی مذکور ، اشکاالت اجرایی عدیده ای نیز در مصرف بتن معمولی در شمع های    

اشکاالت فوق از این نظر اهمیت دارند که ممکن است منجر به بروز یک ایمنی تقلیل یافته شوند ، که در این صورت می توانند 

خطاهای پرخطر سازه ای را موجب گردند.در کارهای اجرایی و بخصوص در پی سازی با شمع های درجا ، اشکاالت ممکن است از 

 لوب تا وقوع یک فروپاشی کلی سازه ای را در پی داشته باشد.سرویس دهی نامط

در بتن ریزی شمع ها ، برای اینکه بتن بتواند از لوله ترمی خارج شود باید فشار بتن داخل لوله که از پایین به باال وارد می شود،     

دد. یعنی بتن باید کامال به صورت سیال عمل کند بر فشار مخلوط آب بنتونیت خارج لوله که از باال به پایین وارد می شود غالب گر

، بنابراین بتن خروجی از انتهای لوله ترمی ، باید دارای چند خاصیت مهم باشد تا اشکاالت احتمالی مربوط به خواص بتن ریزی 

ی است که بتن معمولی را برطرف نماید.مهمترین این خواص ، قابلیت پرکنندگی ، قابلیت عبوری و مقاومت در برابر جداشدگ

معمولی با اسالمپ بسیار باال فاقد خواص مذکور می باشد.با  ادامه بتن ریزی و باال رفتن ارتفاع بتن در داخل چاه شمع ، فشار ناشی 

از ستون بتنی داخل لوله ترمی برای غلبه بر فشار بتن و بنتونیت خارج لوله ناکافی شده و بتن به راحتی از لوله ترمی خارج نمی 

. در نتیجه به دلیل پدیده انسداد ناشی از وجود میلگردهای حلقوی شمع ، عملیات بتن ریزی مختل می گردد. در این مواقع با شود

افزایش نسبت آب به سیمان ) در بچینگ پالنت ( و افزایش آب به مخلوط ) در داخل تراک میکسر ( سعی در رقیق کردن بتن می 

از مشخصات بنیادی رئولوژیکی بتن می باشد کاسته شده و با جدایش بیشتر دانه ها ، بتن  شود ولی با این کار ، لزجت بتن که

 ضعیف تر می گردد.

 

 مبانی کیفی بتن خودمتراکم :(5

 عواملی که بر بهبود کیفیت این بتن نسبت به بتن معمولی تأثیرگذار است می توان بدین صورت بیان نمود :   

 و ایجاد کاور مناسب برای آرماتورها که باعث محافظت هرچه بهتر آرماتور ودر نتیجه  خودمتراکمی بسیار عالی این بتن

 افزایش طول عمر سازه می گردد.

  آسان تر شدن اجرای بتن ریزی : زیرا تنها دو مرحله ریختن و عمل آوری در اجرای بتن خودمتراکم وجود دارد و مراحل

 بتن ریزی عادی انجام می گیرد ، حذف می شود.دیگری نظیر تسطیح و تراکم و رفع نواقص که در 

  به دلیل استفاده مصالحی مانند خاکستر بادی ، میکروسیلیس و یا پودر سنگ به عنوان جایگزین سیمان ، حرارت

 هیدراسیون کاهش یافته ، لوله های مویین کمتر شده و با حضور چنین مواد پوزوالنی ، دوام بتن افزای می یابد .

 هی باالی این بتن باعث شده است که در قالب بندی با اشکال هندسی پیچیده مورد استفاده قرار گیرد.قابلیت فرم د 

 .در بتن خودمتراکم جداشدگی و آب انداختگی وجود نخواهد داشت 
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  باتوجه به شرایط عالی کارگاه های بتن پیش ساخته در کنترل طرح اختالط ، تنوع بسیار کمی در توزین مصالح مصرفی

 ود خواهدآمد. در نتیجه حساسیت این بتن به طور اصولی کمرنگ می شود.بوج

 .باتوجه به نفوذ بتن در تمامی شکاف ها ، نقص یا کرمو شدن در بتن پس از قالب برداری مشاهده نمی شود 

 ابد.با توجه به سرعت باالی بتن ریزی تعداد درزهای ساختمانی کاهش یافته ، کیفیت بتن ریخته شده افزایش می ی 

 عواملی نیز می تواند بر مدت زمان پروژه در مقایسه با بتن معمولی تأثیرگذار باشد که برخی از آنها عبارتند از :

 .افزایش سرعت تخلیه در حین بتن ریزی با توجه به کارایی بیشتر بتن خود متراکم 

  متر. 5متر به  335کاهش زمان اجرای پروژه با افزایش ارتفاع مجاز بتن ریزی از 

 .حذف برخی از عملیات اجرایی که از مدت زمان پروژه می کاهد 

  ساعت بعد از بتن ریزی .32الی  9قابلیت قالب برداری اعضا پس از 

 و ...

 تکنولوژی بتن خودمتراکم :(  6

ویبراسیون متراکم  با چشم اندازی به ترکیبات بتن خود تراکم درمی یابیم که این بتن از اجزائی مشابه بتن معمولی که با      

 .سنگدانه، آب به همراه چند ماد ه ی افزودنی و ترکیبی دیگر تشکیل شده است میشودنظیرسیمان، 

 : را برآورده نمایند(  EN206استاندارد) باید شرایط پیش بینی شده در برخی آیین نامه ها S.C.C مواد سازنده

سنگدانه به کار رفته در این نوع بتن بستگی به کاربرد عملی آن دارد ولی حداکثر اندازه (:EN12620 استاندارد)سنگدانه ها -1

 :محدود می شود. سنگدانه ها به دو دسته تقسیم می شوند mm 20 عموما حداکثر اندازه آن به

  گرد ماسه : تمامی ماسه های متداول در تولید بتن معمولی در این صنعت نیز به کار می رود. هردو نوع ماسه شکسته و یا

تلقی  'پودر'که به عنوان  mm 0.125 گوشه اعم از سلیسی و یا آهکی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. ذرات ریزتر از

 دقیقاکنترلشود بسیار موثر بوده و به منظور تولید بتن یکنواخت، رطوبت آن باید S.C.C می شوند برخواص روانی

 بندی ضروری است. دانه  ننده پودری ( به منظور جلوگیری از جداشدگیماسه تا مواد چسبا از(  حداقلمیزانریزدانهها.

  23-32 معمولیدانه ولی حداکثر اندازه  تمامیانواعدرشتدانهدراینجابهکارمیرود: درشتدانهها( ) شن mm   می باشد . به هر

سنگدانه های شکسته سبب افزایش به کار رود .استفاده از  S.C.Cنیز می تواند در  mm 13 حال سنگدانه های تا حدود 

می شود در حالیکه سنگدانه های گرد گوشه بدلیل کاهش )   بدلیل افزایش قفل و بست بین ذرات)   S.C.C مقاومت

اصطکاک داخلی روانی آن را اصالح می کنند استفاده از دانه بندی گسسته بطور معمول به دلیل کاهش اصطکاک داخلی 

 .انه بندی پیوسته مطلوب تر می باشدو افزایش روانی نسبت به د

به کار رود. انتخاب نوع سیمان  S.C.Cبه طور کلی تمامی انواع سیمان های استاندارد می تواند در(: EN1197  استاندار)سیمان -2

 .بستگی به پارامترهای مورد انتظار بتن مثل مقاومت، دوام و... دارد

می تواند   kg/m3  500باشد . میزان بیشتر از کیلوگرمبرمترمکعبمی 153~153  دامنه عمومی میزان مصرف سیمان در اینجا

نیز فقط در صورتی قابل قبول می باشد که به همراه مواد  kg/m3350 سبب افزایش خطر جمع شدگی شود. میزان کمتر از

 .پوزوالنی، خاکسترهای بادی، دوده سیمی و... به کار رود
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 .سیمان می تواند سبب کاهش نگهداشت کارایی بتن گردددر C3A% میزان 33حضور بیش از 

 میشوندوبراساسعملکرد ایجاد خواص مشخص در بتن به آن افزوده مصالحبسیارریزغیرآلیهستندکهبهمنظوربهبودویا:  مواد مضاف  -3

 : خود به دو دسته تقسیم می شوند

 مواد مضاف نیمه فعال(  نوع  I)  بر استانداردEN12878   : ریزدانه ها و رنگدانه ها می باشدشامل . 

 مواد مضاف فعال (  نوع  I I   )بر استانداردEN13263- EN450-BS 6699   : شامل خاکستر بادی، دوده سیلیسی، سرباره

 .دانه ای غیر کریستالی کوره ذوب آهن می باشد

 بدلیل خواص ویژه S.C.C ی ضروری است. از طرفی استفاده از مواد استفاده از هر دو نوع ماده مضاف به منظور بهبود کارای

می تواند عملکرد دراز مدت بتن را بهبود بخشد.   I I مضاف باعث کاهش حرارت هیدراتاسیون می شود . مواد مضاف نوع

 : مواد مضاف عمومی مورد استفاده عبارتند از

 کوچکتر ( پودر سنگ : ذرات شکسته بسیار ریز mm 0.125   ) یا گرانیت است که به منظور سنگ آهک، دولومیت و

افزایش مواد پودری به کار می رود . استفاده از پودرهای دولومیتی بدلیل واکنش های کربنات قلیایی می تواند دوام بتن 

  .را با مشکل مواجه نماید

  آن باید کمتر بدست می آیند . اندازه ذرات  پودرشده پر کننده های شیشه ا ی : این پرکننده ها از بازیافت شیشه های

باشد . ذرات بزرگترمی تواند باعث ایجاد واکنش های   cm/gr 2533بوده و سطح مخصوص آن باید کمتر از  mm 0.1از

 .قلیائیشود–سیلیکاتی 

 خاکسترهای بادی             

 دوده سیلیسی    

 رنگدانه ها            

   سرباره های دانه ای غیر کریستالی کوره ذوب آهن 

همانند بتن معمولی است. فیبرهای  S.C.C  یبرهای رایج مصرفی عموما پلیمری یا فلزی می باشند .نحوه کاربرد آن درففیبر: -4

فیبرهای پلیمری ممکن .به کار می رود' سختی' یا' خمشی 'فلزی به منظور افزایش مقاومت مکانیکی بتن مانند افزایش مقاومت 

وکاهش انقباض خمیری و یا به منظور افزایش مقاومت در برابر آتش به کار روند. به است به منظور کاهش جداشدگی دانه بندی 

 .تجاوز کند3kg/m3بتن شوند لذا مقدار آن نباید از طور کلی فیبرهای بسیار ریز مصنوعی ممکن است مانع از روانی

سخت شده درحین ساخت بتن به آن  به بتن تازه و یا موادیهستندکهبهمنظورایجادویابهبودخواصمشخصی:  مواد افزودنی  -5

به منظور ایجاد کارایی الزم ، ضروری می باشد . از انواع دیگر مواد S.C.C افزوده می شوند. استفاده از فوق روان کننده ها برای تولید

به منظور بهبود مقاومت  (A.E.A) به منظور اصالح پایداری ، مواد افزودنی حباب زا (V.M.A)افزودنی می توان به عامل اصالح لزجت

در حضور پودرها امکان V.M.Aاستفاده از.اشاره نمود ...ودر برابر یخ زدگی و آب شدن،کندگیر کننده ها به منظورکنترل گیرش و 

جداشدگی دانه بندی را کاهش داده و مخلوط را یکنواخت تر می کند ولی در استفاده از آن باید به اثرات آنها بر روی عملکرد بلند 

 .% مصرف آب را کاهش دهند 23مدت بتن توجه داشت. استفاده از فوق روان کننده ها می تواند تا حدود 
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 .مطابق استاندارد بتن های معمولی به کار می رود( :  EN1008استاندارد)آب مخلوط -2

 : اصالح طرح اختالط اولیه( 1-6

ص نخستین ترکیب انجام می شود . تمامی شرایط از پیش تعیین شده آزمایش های الزم در محیط آزمایشگاه برای بازبینی خوا      

باید تامین گردد. مخلوط باید در اندازه طبیعی در محل کارگاه آزمایش شود . در صورتیکه عملکرد رضایت بخش به دست نیاید، 

آشکار شده ، دوره های اصالحی زیر می تواند به طرح اختصاص  بستهبهمشکالت باید به صورت بنیادی به طراحی مجدد پرداخت

 :یابد

 )استفاده از افزودنی یا نوعی دیگر از پرکننده )در صورت در دسترس بودن 

 بازبینی خواص شن و ماسه 

 استفاده از یک عامل اصالح لزجت 

 استفاده از نوع دیگری از فوق روان کننده که با مصالح محلی سازگارتر باشد. 

 تنظیم نسبت افزودنی ها به منظور اصالح مقدار آب و بر اساس آن اصالح محتوای پودری 

 :در پروژه های داخلییک نمونه از تهیه طرح مخلوط بتن خودمتراکم ( 2-6

یک نمونه از طرح اختالط استفاده شده در یکی از پروژه های بزرگ غرب کشور نشان داده شده که در طی  3در جدول      

متری اجرا گردیده است. این  15میلی متر و تا عمق  3133الی  3333کیلومتر شمع بتنی درجا به قطرهای  13چندسال حدود 

انه زرینه رود ) آذربایجان غربی ( و سیمان تیپ یک صوفیان تبریز ، پودر سنگ طرح اختالط با استفاده از مصالح سنگدانه ای رودخ

آهک آذرشهر و فوق روان کننده از شرکت وند شیمی ، با ترکیباتی مختلف بتن های مختلفی با امکانات کارگاهی ساخته شد.در 

میلی  333و با اسالمپ  ACIمعمولی به روش  ارائه طرح مخلوط از روش ونگاال استفاده شد. در این روش ابتدا طرح اختالط بتن

میلی متر بدست آمد. با مشاهده آب انداختن  233متر تهیه شد و سپس با افزودن فوق روان کننده به طرح اختالط ، اسالمپ 

 درصد از سنگدانه های درشت با سنگدانه های ریز جایگزین شد. سپس برای رسیدن به بتن9ظاهری و جداشدگی جزئی ، حدود 

درصدی برای جایگزینی پودرسنگ به جای سنگدانه درشت استفاده گردید و آزمایشات جریان 33خودمتراکم ، از افزایش های 

بدست آمد که طرح اختالط حاصل ، نتایج آزمایشات را در  3به عمل آمد و نهایتاً نسبت اختالط مطابق جدول  L اسالمپ و جعبه 

 ( 2حد قابل قبولی ارائه می داد.) جدول 

 طرح اختالط آزمایش شده بتن معمولی و بتن خودمتراکم برای یک مترمکعب بتن -1جدول    

 فوق روان کننده (   kgسیمان) (   kgپودرسنگ) (   kgماسه ) (   kgشن ) نوع بتن ردیف

(lit ) 

آ

ب 

(
lit 
) 

 بتن معمولی 3

3333 993 - 133 - 

2

1

3 

3 935 113 293 993 033 بتن خودمتراکم 2
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 ( مقایسه بکارگیری بتن خودمتراکم با بتن معمولی : 1-2-6

افزایش مقاومت فشاری بتن در شمع ها و با استفاده از روابط متعارف بتن مسلح ، می توان از مقدار درصد آرماتور در مقطع      

را می توان همانند بتن معمولی در نظر گرفت. کارشناسان در  کاست ، در بررسی رفتار بتن مسلح مقاومت فشاری بتن خودمتراکم

بررسی شکل پذیری در حالت نهائی محل اتصال در اعضای ساخته شده از بتن خودمتراکم ، نشان دادند که رفتار بتن خود متراکم 

در نظر گرفت. بنابراین  333315در سازه های بتن مسلح همانند بتن معمولی بوده و می توان کرنش نهائی فشاری بتن را در حدود 

، با توجه به روابط معمول بتن آرمه ، در محاسبات سازه ای شمع ها ، می توان مقدار صرفه جویی در مصرف فوالد را محاسبه نمود. 

 این مقدار ، متناسب با افزایش مقاومت مشخصه بتن خواهد بود.

زمینی انتظار براین بود که بتن خودمتراکم با خواص مناسب به دلیل در بحث دوام ، در محیط زیرخاک و در معرض آبهای زیر     

نفوذپذیری کم و یکنواختی نسبتاً باال ، ضعف کمتری داشته باشد.که این خاصیت در ارتباط با مقدار مصرف پودر سنگ متغیر است. 

فتن اثرات منفی استفاده از مقادیر باالی بنابراین در ارایه طرح مخلوط به این موضوع نیز توجه گردید ، که علی رغم قطعیت نیا

رغم افزایش مقدار سیمان در بتون  سنگ آهک در این نوع بتن ها مقدار آن محدود شده و مصرف سیمان عمداً افزایش یافت ) علی

 درصد پایین تر از مصرف سیمان در بتون معمولی بوده است(.  13متراکم، این مقدار همچنان حدود  خود

آید وضعیت توزیع مقاومت فشاری واقعی بتون در طول شمع ها، از  علی رغم تالش هایی که در اجرای بتون همگن به عمل می    

وضعیت معلوم و شناخته شده ای برخوردار نیست. به منظور بررسی مقاومت واقعی بتون های سخت شده شمع ها، با فرصت 

آهن در  ین موضوع بررسی شد. به دلیل تغییر در پالن پروفیل قسمتی از مسیر راهاستثنایی که در جریان کارهای اجرایی پیش آمد ا

اند  ی پل( خارج از مسیر قرار گرفته یکی از پروژه های ملی در غرب کشور، دو عدد از شمع های بتونی اجرا شده )به عنوان پی پایه

روز بوده است.  333و  333ده بودند. عمر بتون ریزی ها بین که یکی از آن ها با بتون معمولی و دیگری با بتون خود متراکم اجرا ش

با توجه به امکانات مغزه گیری موجود در کارگاه، مقرر شد با خاک برداری اطراف شمع ها در ترازهای مختلف از عمق شمع، مغره 

عمل آوری و مورد آزمایش  ASTM-c39مغزه گیری و طبق استاندارد ASTM-c42گیری انجام گیرد. این نمونه ها طبق استاندارد 

متری شروع و سپس در اعماق 2مقاومت فشاری قرار گرفتند.آزمایشات مغزه گیری به تناسب عمق خاکبرداری از عمق های 

متری ادامه یافت. بعد از آزمایش نمونه های مغزه گیری شده، جهت تبدیل نتایج به مقاومت آزمونه های مکعبی ، از  33و9و2و1

 نتایج آزمایش برای بتن خودمتراکم شمع های بتنی درجا -2جدول   

 T.N/M3وزنمخصوص L-BOX test V-Funnel test Slump Flow test آزمایش ردیف

 جدا شدگی روانی قابلیت عبوری قابلیت عبوری ویژگی 3

نتایج طرح  2

 3332 اختالط
T5  

min 
T10  sec D T50  cm 

2135 

1 Sec  2    Sec32   Cm 23 Sec   5  
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الف تعبیر بخش اول آیین نامه بتن ایران استفاده گردیده و نتیجه نهایی به همراه مقایسه و درصد کسب  3-3-5-2ضرایب جدول 

 درج گردید. 1شده در جدول 

 

 

 

 مقایسه اقتصادی :(  7

یکی از اهداف این مقاله بررسی امکان سنجی و توجیه اقتصادی استفاده از بتن خودمتراکم در پروژه های داخل کشور است.        

است. ولی بررسی عامل زمان و همان طور که قبال ذکر شد منافع این بتن از بعد کیفیتی نسبت به بتن معمولی به وضوح قابل درک 

به خصوص هزینه تولید و اجرا نیازمند بررسی، کنترل و دقت بیشتری می باشد.روش کار بدین گونه است که ابتدا مقایسه های 

الزمه در بعد اجرایی بتن خودمتراکم و بتن معمولی صورت گرفت تا میزان تغییرات در هزینه اجرا و در نتیجه هزینه کلی پروژه با 

توجه به عوامل تأثیرگذار از جمله نیروی انسانی مورد ارزیابی قرار بگیرد. در مرحله بعد ، هزینه مصالح مورد نیاز برای اختالط بتن 

پروژه سازه 33معمولی و خودمتراکم که دارای خواص مکانیکی مشابه همدیگر هستند برآورد می شود.این مهم با مطالعه موردی 

 لف اطالعات موردنیاز برای دستیابی به موارد اجرایی در خصوص بتن ریزی به دست آمد.بتنی با کاربری های مخت

 جهت انتخاب پروژه های فوق الذکر براساس معیارهای زیر بود:

   مترمکعب باشد تا تأثیر عوامل جنبی تاثیری بر پیشبرد کار کمتر شود. 5333حجم کل بتن ریزی اسکلت بیش از 

  تمامی پروژه ها در شهر تهران به عنوان فصل مشترکی از کل کشور انتخاب شدتا با توجه به تورم موجود هم محل اجرای

 أثیرگذاری عوامل محیطی برای همگی یکسان باشد.چنینتو همزمانی اجرای آنها حفظ شود 

 .برنامه زمان بندی پروژه برای دستیابی به اطالعات مستند و دقیق تر موجود باشد 

 

 نتایج آزمایشات مغزه گیری از عمق های مختلف در دو نوع شمع با بتن معمولی و بتن خودمتراکم -3جدول  

 ردیف
 33 9 2 1 2 عمق شمع)متر(

متوسط  مقاومت

 آزمایشگاهی

مقاومت 

 مشخصه

 321 329 312 312 351 (Kg/cm3) (Kg/cm3مقاومت مغزه دربتن معمولی) 3

 233 213 00 03 29 21 22 نسبت مقاومت مغزه به مقاومت مشخصه )%( 2

مقاومت مغزه در بتن  1

 (Kg/cm3خودمتراکم)
229 213 255 259 221 

139 133 
 99 92 95 91 02 مشخصه)%( نسبت مقاومت مغزه به مقاومت 1
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 تشریح و آنالیز داده ها:(  1-7

مقایسه شده اند. قابل توجه   3آمده و سپس در نمودار  5و 1اجرایی : حاصل بررسی های انجام شده فوق الذکر در جداول  –الف     

محاسبه شد.  "روز  "است که از آنجایی که دستمزد عوامل اجرایی به صورت روزمزد پرداخت می شود واحد زمانی مدنظر براساس 

همه این پروژه ها منظور شده است.) برای ویبراتورچی و کارگرساده روزانه  مبلغ دستمزد براساس متوسط پرداختی در

 تومان منظور شد( 23333تومان و بنای پرداخت کننده 15333

 

 

 هزینه اجرای بتن معمولی -4جدول 

 ردیف
 عضو

حجم بتن 

ریزی 
m3/day 

ویبراتورچی 
man/day 

 

 پرداخت کننده
man/day 

 کارگرساده
man/day 

هزینه اجرا 
toman/m3 

 3313 2 3 2 123 فونداسیون 3

 1125 1 2 1 333 سقف و تیر 2

 0033 2 - 2 25 ستون و دیوار 1

 

 

 

 

 

 

 

 هزینه اجرای بتن خودمتراکم  -5جدول   

حجم بتن  عضو ردیف

ریزی 
m3/day 

ویبراتورچی 
man/day 

 

 پرداخت کننده
man/day 

 کارگرساده
man/day 

هزینه اجرا 
toman/m3 

 113 1 - - 123 فونداسیون 3

 3135 2 3 - 333 سقف و تیر 2

 2933 2 - - 25 ستون و دیوار 1

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

 فونداسیون

 سقف و تیر

 ستون و دیوار

1040 

3325 

7700 

330 

1315 

2800 

 مقایسه هزینه اجرای اعضای اسکلت بتنی -1نمودار 

 بتن معمولی بتن خودمتراکم
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آزمایشگاهی : در مورد طرح اختالط های مورد استفاده در پروژه های فوق ، باتوجه به ناچیز بودن هزینه مصالح سنگی و آب  -ب    

بودن مقادیر یادشده در بتن خودمتراکم و بتن معمولی ، در نتیجه در مصرفی در اختالط و با توجه به موارد ذکرشده و نیز نزدیک 

محاسبه هزینه تولید از این مصالح چشم پوشی می شود و عوامل تأثیرگذارتر نظیر موادپودری و افزودنی ها مورد ارزیابی قرار می 

 گیرند.

و براساس مقاومت فشاری انجام شد.مصالح Al jodairi , Khederروش طرح اختالط بتن خودمتراکم مطابق روش پیشنهادی     

مورد استفاده در هر دو نوع بتن از یک کارخانه تهیه می شود. الزم به ذکر است در طرح اختالط بتن خودمتراکم و بتن بتن معمولی 

 mm 33دانه  استفاده شد ولی در بقیه طرح ها حداکثر اندازه درشت mm 5/32از شن با حداکثر اندازه  153با محدوه مقاومت 

روز انجام پذیرفت. الزم به ذکر است ، در تمامی طرح اختالط های 29بود.عمل آوری نمونه ها در حالت غوطه ور در آب به مدت 

در محدوده استاندارد مدنظر  EFNARCبتن خودمتراکم ، پارامترهای موثر در خواص بتن تازه اندازه گیری شد و طبق آیین نامه 

 .آمده است 2در جدول قرار داشت . نتایج 

 مقایسه هزینه مصالح مورد استفاده در بتن خودمتراکم و بتن معمولی -6جدول 

  بتن خودمتراکم بتن معمولی

 ردیف
مقاومت 

فشاری 

kg/cm2 

روان کننده برپایه 

 kg/m3نفتالین 

 سیمان

kg/cm2 

مقاومت 

 فشاری

kg/cm2 

فوق روان کننده برپایه 

 kg/m3 کربوکسیالت
سیمان 
kg/m3 

 پودرسنگ

kg/m3 

اختالف 

 هزینه %

3 153 1/3 133 152 2/2 119 235  +3/11 

2 253 3/3 153 202 1/5 293 255  +1/13 

1 133 3 105 123 5/2 123 233  +19 

 

 نتیجه گیری :(  8

مطالعه موردی درباره شمع در این مقاله سعی شده در حدتوان به شناختی مناسب از چیستی بتن خودمتراکم دست یافت و با     

های بتنی درجا و اسکلت های بتنی به ارزیابی اجرا و عملکرد بتن خودمتراکم پرداخت تا بتوان قیاس فنی و اقتصادی مناسبی بین 

 آن و بتن معمولی انجام داد.
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این نوع بتن را از نظر خواص  کیفیت باالی سازه های ساخته شده از بتن خودمتراکم ، از بعد فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی ،     

بتنی در سطح مطلوب تری نسبت به بتن معمولی قرار می دهد.هرچند بتن خودمتراکم از دید مصالح اولیه هزینه باالتری نسبن به 

ه بتن معمولی دارد ولی از بعد اجرایی و با حذف عوامل انسانی عالوه بر افزایش کیفیت سازه بتنی ، هزینه اجرای کمتری نسبت ب

بتن معمولی خواهد داشت. که با محاسبات و مطالعات موجود در متن مقاله به ازای هر مترمکعب بتن ریزی در یک روز کاری 

درصدی در هزینه نیروی انسانی مشاهده گردید در حالی که با استفاده از مصالح منطقه ای و به کارگیری  2/21کاهش محسوس 

اومت فشاری مشابه و حتی باالتر از بتن معمولی ، افزایش هزینه تولید به طور متوسط افزودنی های مناسب جهت دستیابی به مق

درصد خواهد شد.در کنار این برآورد بحث قابلیت اجرای بتن خودمتراکم در سطوح شیب دار و تمهیدات الزم برای اجرای آن را  11

قالب بندی و آببندی قالب ها است. همچنین قسمت عمده  نبایستی فراموش کرد.ایراد اصلی وارده به بکارگیری بتن خودمتراکم ،

 حساسیت این بتن در مقابل جدا شدگی را می توان با اضافه کردن مقدار ناچیزی از ماده اصالح کننده لزجت برطرف کرد. 

 ی ، اقتصادی برقراری تعادل مناسب بین جریان پذیری و لزجت بتن می تواند آن را بهینه ترین نوع بتن ریزی از نظر اجرای

و فنی در اجرای شمع های بتنی درجا دانست.از جمله برتری های آن نسبت به بتن معمولی در زمینه پی های عمیق 

 میتوان به چند مورد مهم زیر اشاره داشت.

 کاهش درصد آرماتور مصرفی در مقاطع شمع ها به دلیل افزایش مقاومت فشاری حاصل از بکارگیری بتن خودمتراکم 

 دوام و نفوذپذیری شمع بتنی به دلیل مقاومت نسبتاً باالی مقاومت فشاری بتن خودمتراکم نسبت به بتن های  افزایش

 معمولی با اسالمپ بسیار باال

  در شمع ها برای بتن معمولی شدت تغییرات نسبی مقاومت واقعی بتن در ترازهای باال ، بیشتر از ترازهای پایین می باشد

بتن خودمتراکم کمتر است و این ویژگی بسیار مثبت تلقی می گردد، چون شمع ها معموالً در یک ولی این تغییرات برای 

 سوم تراز فوقانی خویش تحت تأثیر تنش های قائم و جانبی حداکثر قرار می گیرند.

ن ، همگام با با وجود عنایت به این مطالب درباره کیفیت باالی بتن خود متراکم و کاهش کلی هزینه های تولید و اجرای آ

( به عنوان جایگزین بتن معمولی استفاده  SCCکشورهای پیشرفته نظیر آمریکا، ژاپن ، سوئد و ... می توان از بتن خودمتراکم  ) 

 نمود که این امر مستلزم افزایش دانش فنی و دقت مناسب حین اجرا و همچنین تجربیات مورد نیاز در زمینه تولید این بتن است.
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]1[ Richard S.Szecsy, “ SCC and profitability “ , The Concrete Producer, Nov 2002 

]2[ Ghazi F. Kheder and Rand S . Al Jaderi, “ New Method for Proportioning Self-Consolidationg Concrete Based 

on Compressive Strength Requirements “ , September-October 2010 , ACI Materials Journal , volume 107 , 5 , pages 

490-497 

]3[ Vengala , J . Sudharshhan, M. S . Ranganath R. V . 2003 . “ Experimental study for obtaining self compacting 

concrete “ . Indian Concrete J . 77(8), pp. 1261-6. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

های نوینمصالح و سازهملی کنفرانسچهارمین  

 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31عمران                   مهندسیدر

 

بر ، ن . ) . شکرچی زاده ، م. و لی "طرح اختالط بتن خودمتراکم پروژه تونل بزرگراه رسالت  "،  3195شاهیدخت، غ  و جبروتی، م.ر. اسفند[1]

 . 131-235تدوین کنندگان (، مجموعه مقاالت اولین کارگاه تخصصی بتن خودمتراکم، ص 

. کنگره ملی بتن "کاربرد مقایسه ای بتن معمولی و بتن خودمتراکم در بتن ریزی پی های عمیق " .  1390بختیاری، ن . و امری، م . [5]

 شرفته و علوم محیطی . تهرانخودمتراکم . مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پی

. مجله اساس ،  "شکل پذیری در حالت نهایی محل اتصال در اعضای ساخته شده از بتن خودمتراکم  ".  3195مقصودی، ع.ا. و همکاران . [2]

 23-35، ص  23فصل نامه انجمن مهندسین عمران ایران ، سال نهم ، شماره 
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