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 پيش گفتار

 افتهیو جهش وار گسترش   ندهیو مصرف آن به گونه ای فزا دیختمانی است که تولمصالح سا نیتر ریبتن فراگ

کل انواع  درصد از 75 آن است که انگریتخصتصی تننولوژی بتن  ب  _آمار موثق و معتبر از منابع علمی  استت  

 ییناربیو ساختارهای عمده ز ساتیتاس هیساختمان و کل عیگوناگون مصتالح ستاختمانی مصرفی در بخش صنا  

 منابع و مخازن آب  کانال ها  روگاهین ی یایآبی و در میمانند راه  فرودگاه  سد  مترو  بندر  اسنله  سازه های عظ

ابل رقابت ق ریکننده بتن و مصرف غ نییو تع کارسازنقش  نیگرفتن ا ردر نظمی دهد  با  لیرا بتن تشن ها و    

برد آن ساخت و کار فرآیندهای چگونگیبتن و  کیفیتجه به و مصالح ساختمانی  تو دموا گریبا د سهیآن در مقا

م در گا نیدهنده آن جدا نخواهد بود لذا  اول لیاز توجه به اجزاء تشن دیضرورت  فنی است که بی ترد کی زین

 اساساً تنب دهنده آن است  لیداشتن اطالعات کافی در مورد مواد تشن بتنیسازه  کیجهت ستاخت و اجرای  

 واکنشپرتلند و آب  سنگدانه ها را بر اثر  مانیمتشنل از س ریخم است  ریدو جزء ستنگدانه و خم ای از  زهیآم

ستنگدانه ها عموما به دو گروه   در می آورد  ستنگی و آب بهم می چستباند و بصتورت توده    مانیست  شتیمیایی 

طابق م شنستگیو  مضردانه بندی  مواد  حاظاز ل دیبا کداممی شوند که هر  میو درشت تقس زیسنگدانه های ر

می  لیپرتلند و آب تشن مانیاز س رهیخم نیهمچن  رندیمربوطه در بتن مورد استفاده قرار گ استتانداردهای با 

 71ها حدود  نگدانهاز آنجا که س  ردیدرصد حجم کل بتن را در بر می گ 41تا  25 معموال مانیس ریخم شود 

از  دیسنگدانه ها با برخوردار استت   خاصتی  تیآنها از اهم   انتخابدهندمیدرصتد وزن بتن را تشتنیل    85تا 

به  یادیزبتن تا حد  کیفیت نیهمچن شوند  لیتشن محیطی طیمناسب در برابر شرا تواناییمقاومت کافی و با 

سنگدانه ها را بهتر پر کند   نیخالی ب فضاهای ریکه هر چه خم ریطوبه  دارد  بستتگی  مانیست  ریخم کیفیت

 داشت  میخواه بتن مقاوم تری
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 مقدمه -1

 -----------------------شتترکت  --/--/--به تاریخ  -----این گزارش براستتاد درخواستتت شتتماره 

 -------------------------------استتتفاده در پروژه  برایبتن  آزمایشتتگاهیمبنی بر ارایه طرح اختالط 

صالح  و منانینی م ایییشتیم   فیزینیطالعات م جینتا رندهیاستت و دربرگ  دهیگرد هیته لیطبق مشتخصتات    

 طبیعیو ماسه  ---------- شرکت متریلیم 5.2-52مصالح شکسته از  بتن با استفاده ترکیب هیتهجهت 

بر   باشدمیالذکر  طرح اختالط با مصالح فوق هیو ارا کیآب دو پیپرتلند ت مانیس  و  -----------شترکت  

 033برای ترکیب بتن با مقاومت فشتتاری درخواستتتی حداقل   هیفرمول کارگا هیاستتاد درخواستتت فوق ته 

 روز مورد نظر می باشد  28بعد از  31*15ای برای نمونه استوانه کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
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 متقاضی شخصات بتن مورد درخواستم -2

 300kg/cmcrf=2ای(: مقاومت مشخصه )استوانه -1

 cm=380kgcrf/2ای(: هدف: مقاومت فشاری )استوانه -1-1

 یا اسالمپ بتن: روانی -2

 سانتیمتر 5-7: افزودن روان کننده قبل از -2-1

 سانتیمتر 15-18: افزودن روان کننده پس از -2-2

 کیدو آب پیپرتلند ت مانیس مصرفی: مانیس نوع -3

 ارسالیآب شرب  مصرفی در بتن :آب  -4

 (--------------------------------شرکت ) P10-3R فوق روان کننده :افزودنیمواد  -5
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 هدف از ارائه طرح اختالط بتن -3

آنها استتت که به  نستتبی ریمقاد نییبتن و تع برایمناستتب  اجزایطرح اختالط بتن انتخاب  هیهدف از ارا

 یادیزخواص  می باشد  ییایمقاومت و پا ی یمانند کارا مشخصی اتیخصوص دارای اقتصادیبتن  دیمنظور تول

وزن  ری یپذ   مقاومت  شتتیارییکارا رینظ دیآ ره بتن به شتتمابتن وجود دارد که می تواند جزو مشتتخصتت برای

 د می باش لیو دوام که اهم آن به شرح   تهیسیمدول االست  حرارتیخواص   مخصوص

 

 کارایی بتن تازه و قابلیت اجرای مناسب: -الف

جمله  از مختلفیبتن تازه به عوامل  ییبا بتن  کارا ردنک ارکو  ختنیعبارت استتت از درجه ستتهولت و ر 

)فوق روان کننده  افزودنی  وجود مواد مانیآب  نوع سنگدانه ها و دانه بندی آن ها نسبت سنگدانه به س زانیم

اجرای مناستتب از نظر  تیقابل بتننوع مشتتخ   نیدر ا دارد  بستتتگی مانی رات ستت زیی( و باالخره ر اهوا زو 

 دارد  خاصی تیاهمخوردن  اریش تی  عدم افت لبه ها  پرداخت مناسب و قابلتراکم

 

 مقاومت بتن: -ب 

 فیتکیکلی از  شمایمقاومت بتن  خواص بتن در نظر گرفته می شود  نیاز مهمتر ینیمقاومت به عنوان 

 یافزودنو درشت  آب و مواد  زیسنگدانه های ر مان یبه نسبت س بستگیمقاومت بتن   آن را به دست می دهد

  باشد کمتر مانیهرچه نسبت آب به س باشد  میر مقاومت بتن عامل د نیمهمتر مانیدارد  نستبت آب به ست  

 خواهد بود  شتریبتن ب فشاریمقاومت 
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 و دوام بتن:ایی پای -ج

و  شی  ساییایمیپرتلند به مقاومت آن در برابر عوامل جوی  حمالت ش مانیبتن ساخته شده از س ییایپا

 تیفیو ک هیمورد نظر شنل اول طییمح طیدر شرا ایبتن پا گفته می شود  گرید بییهای تخر ندیو فرا شیفرسا

 شیبرای افزا ژهیو دوام بتن مختصراً ضوابط و ییایپا ادیز تیبه لحاظ اهم خود را به نحو بهتری حفظ می کند 

  آورده شده است ریدر ز "رانینامه بتن ا نیآئ"مختلف طبق  طییمح طیدر شرا ییایپا

 

 محدودیت نسبت آب به سيمان -3-1

در نظر  1371تا  1335ثر نستبت آب به سیمان در بتن مطابق روش ملی طرح مخلوط بتن باید بین  حداک

 نییح تعگرد گوشگی مصال ایشنستگی  زانیمصرفی و م مانینسبت با رده س نیگرفته شود  الزم به  کر است ا

  می شود

 

 بير احتياطی در محيط های سولفاتیتدا -3-2

آن قستمت از ستتازه که در   ها  و ونی)مانند فونداست   ردیستولفاتی قرار گ  طیتنی که احتمال دارد در محب

باال است(  نییزم ریالزم است از خاك و آب )درصورتی که سطح آب ز می باشتد(   رهیتماد با خاك و آب و غ

-مقدار یون ستتولفات ) آب خصتتوصتتاً محل پروژه جهت انجام آزمایش های شتتیمیایی خاك و
3OS)  موجود در

  دیشیالزم را اند ژهیو ریبدست آمده تداب جیشود  تا بتوان با توجه به نتا رییندازه گخاك و آب ا
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 مصالح سنگی -4

می دهند  از این رو کیفیت آنها از حجم آن را تشتتنیل درصتتد(  75) 4/3مصتتالح ستتنگی در بتن تقریباً 

تا حد  زیبتن ن دارییدوام و پامصالح سنگی نه تنها در مقاومت بتن موثرند بلنه  خاصی برخوردار است اهمیت 

و  دانهزیسنگدانه های مصرفی در بتن شامل مصالح درشت دانه  ر  ردیمصتالح قرار می گ  نیا ریتحت تاث ادییز

  ساخت ای  مقاوم و پانیباشند که بتوان از آنها بت تییفیدارای چنان ک دیمخلوطی از آنها با ای

 

 از مصالح سنگی یريونه گنم -4-1

باید انجام گرفته باشتد و مشخصات آنها   2AASHTO Tیا  75ASTM Dطبق استتاندارد   نمونه گیری

 می باشد  1مطابق جدول 

 

 مشخصات مصالح سنگی -1جدول 

 

  

 مشخصات مصالح ردیف

 میلیمتر 935-25شن شنسته  1

 میلیمتر 1-6ماسه ویژه  2
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 تعيين رطوبت کلی مصالح سنگی -4-2

 نییتع شیمقدار وزن مصالح در حالت مرطوب آزما نییلح سنگی و تعرطوبت کلی مصتا  نییتع به منظور

 انجام گردیده است   566CASTMاستاندارد  درصد رطوبت کلی مصالح سنگی طبق

 دانه بندی مصالح سنگی -4-3

با روش شستشو بر روی دو نمونه  136ASTM C آزمایش دانه بندی مصتالح ستنگی براستاد استاندارد   

 گزارش آورده شده است  2و  1ه است  که نتایج آن در نمودار های انجام شدمصالح سنگی 

 

 

 میلیمتر( 935-25دانه بندی شن شنسته درشت )محدوده دانه بندی  -1نمودار 

  


	پيش گفتار
	1- مقدمه
	2- مشخصات بتن مورد درخواست متقاضی
	3- هدف از ارائه طرح اختلاط بتن
	3-1- محدودیت نسبت آب به سیمان
	3-2- تدابیر احتیاطی در محیط های سولفاتی
	4- مصالح سنگی
	4-1- نمونه گیری از مصالح سنگي
	4-2- تعیین رطوبت کلی مصالح سنگی
	4-3- دانه بندی مصالح سنگی
	4-4- آزمايش های مرغوبیت مصالح سنگي
	4-5- حداكثر اندازه اسمي مصالح سنگي درشت دانه
	4-6- وزن مخصوص و جذب آب مصالح سنگی
	5- اختلاط مصالح سنگی
	5-1- مصالح سنگی درشت دانه
	5-2- مصالح سنگی ریز دانه
	5-3- مدول نرمی ماسه
	6- سیمان
	7- آب
	8- فوق روان کننده
	9- تهیه و ساخت نمونه های آزمایشگاهی
	10- آزمایش های انجام شده بر روی بتن تازه
	11- آزمایش های انجام شده بر روی بتن سخت شده



