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هاي بتني با استفاده از بتن سبك خود سازي ساختماناي مقاوموش جليقهر

  متراكم
  2هرمز فاميلي  ،1*1مهدي خداداد سريزدي

  و دانشجوي دكتري دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران  عضو هيات علمي دانشگاه يزد 1
 گرمسار، وله سمنانيدموسسه آموزش عالي عالال سرپرست 2

  

  چكيده  
ضعيف يا  آن پوششي از بتن آرمه عضو بتني در كه اي ميباشدروش جليقه يهاي اسكلت بتنسازي سازههاي مقاوميكي از روش

تا هم از  در حداقل ممكن باشد ضخامت جليقه بايد. كندبه صورت يك مقطع مركب عمل مي پوشاند وآسيب ديده موجود را مي
و  ميلگردهاي تقويتي مبه علت تراك .ن مقدار باشديكمتر هم افزايش وزن سازه در فضاي مفيد ساختمان كمتر كاسته شود و

تواند متراكم با مقاومت و دوام كافي مي بتن سبك خود. يقه با مشكالت بسيار همراه خواهد بودجل بتن ويبره كردن، ت فضايمحدود
جاي گرفته و  كنار قالب و شدگي در گوشه بدون جدا نياز به ويبره نمودن تحت اثر وزن خود و بر اين مشكالت فائق آيد و بدون

اين مقاله ضمن مروري بر خصوصيات بتن خود متراكم سبك و روش  در. از كاهش وزن را به همراه داشته باشديامت متراكم شود و
 .شده است هاي بتني بررسيقهيلج جادين نوع بتن در ايازات استفاده از ايآن، امتاختالط طرح 

  
  ، بتن سبكاي، بتن خود متراكمسازي، روش جليقهمقاوم :مات كليديكل
  

  مقدمه - 1
بتن  )Jacket(ستون، استفاده از جليقه  - هاي بتن آرمه و اتصاالت تيرمقاوم سازي قابهاي ترين روشترين و رايجيكي از قديمي

شوند و عضو بتني ضعيف ها معموالً با بتن پر مقاومت مسلح شده با آرماتورهاي طولي و عرضي ساخته مياين جليقه. باشدآرمه مي
  كرده و در نهايت باعث تقويت سازه ستون را محصور  –يا آسيب ديده شامل پي، ستون، تير و اتصال تير 

ستون  - تحقيقات آزمايشگاهي نشان داده است كه استفاده از جليقه باعث افزايش مقاومت اتصال تير. ]1-2[) 1شكل (شوند مي
سازي با جليقه بتن آرمه معايبي مانند البته روش مقاوم. ]3-4[دهد شده و به طور كلي مقاومت در برابر بارهاي جانبي را افزايش مي

نياز به نيروي كار ماهر جهت زخمي كردن سطح بتن، سوراخ كردن بتن جهت جا دادن ميلگردهاي الزم و خم كردن درجاي 
عالوه بر اين، جليقه اندازه ابعاد اعضاي بتني را افزايش داده باعث كاهش فضاي مفيد . ]1-8[آرماتورهاي عرضي اتصال دارد 
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ها متراكم كردن بتن جليقه از طريق لرزاندن دشوار خواهد ضمناً به علت تراكم ميلگردها و فضاي محدود قالب. شودتمان ميساخ
تواند بر اين مشكالت فائق آيد و بدون نياز به ويبره كردن تحت اثر وزن خود در بتن خود متراكم با مقاومت و دوام زياد مي. بود

اند كه در چند سال اخير دانشمندان علم بتن سعي نموده. ها متراكم شوده و بدون جداشدگي دانهگوشه و كنار قالب جاي گرفت
و مورد استفاده  نمايندمزاياي بتن سبك توانمند را با مزاياي بتن خود متراكم پيوند داده، بتن خود متراكم سبك توانمند را طراحي 

اي، كه در فوق به سازي جليقهاهگشاي بسياري از مشكالت اجرائي روش مقاوماستفاده از اين مصالح ساختماني نوين ر. قرار دهند
حساسيت هاي معمولي ويبره شونده از  البته كنترل كارائي و خصوصيات بتن خود تراكم تازه در مقايسه با بتن. باشدآن اشاره شد، مي

دتراكمي و عدم جداشدگي بايد بالفاصله فراهم شود و بخش خو شرايط رضايت . طلبد اي را مي شتري بر خوردار است و توجه ويژهبي
همچنين مخلوط بتن تازه بايد در حد كافي تاب تحمل تغييرات جزئي . دهي در قالب حفظ گردددر طول زمان نقل و انتقال و جاي

با توجه به نكات ذكر . داحتمالي اجزاء تشكيل دهنده در طي فرايند توليد كارگاهي را داشته باشد و كيفيت مورد نظر را حفظ نماي
در اين مقاله ضمن معرفي . شده تعيين نسبتهاي طرح اختالط بتن خود متراكم و كنترل كارائي آن از اهميت خاصي برخوردار است

  بتن خود متراكم سبك به عنوان مصالح نوين و مناسب براي ساخت جليقه تقويتي، طرح اختالط و خصوصيات آن مورد بررسي قرار 
  .گيردمي

  

بتن خود متراكم توسط پمپ و لوله متصل به دريچه تعبيه شده در قالب، . روش جليقه بتن مسلح براي مقاوم سازي سازه هاي بتني): 1(شكل 
كاهش وزن جليقه اضافه شده از اهميت به سزائي . وارد قالب ميشود و كليه فضاهاي داخل قالب را بدون نياز به ويبره پر ميكند و متراكم ميشود

 [1-8]وردار است و بتن خود متراكم سبك توانمند براي اين منظور بسيار مناسب مي باشد برخ

  

   



 539     ..............................................................................................................................  هاكاربرد بتن سبك در سازه -چهارمبخش 

  

  بتن خود متراكم - 2
نوعي بتن به نام بتن خود متراكم طراحي و مورد استفاده قرار گرفت كه قادر است بدون نياز به ويبره كردن و تنها  1990در دهه 

ها از البالي ميلگردهاي نزديك به هم و فضاهائي كه دسترسي به آن امكان پذير دانهتحت تاثير نيروي وزن خود بدون جداشدگي 
با حذف عامل نيروي انساني كه بعلت نداشتن مهارت يا . نيست حركت كند و در گوشه و كنار قالب جاي گرفته و متراكم شود

شد، گامي بلند در زياد در بتن سخت شده مي خستگي و بي توجهي، باعث عدم تراكم صحيح و كافي بتن تازه و در نتيجه تخلخل
با توجه به مزاياي بيشمار بتن خود متراكم، استفاده . هاي بتني نفوذ ناپذير، مقاوم و بادوام برداشته شدراستاي ساخت و اجراي سازه

اين . باشدساخت و ساز مي از اين نوع بتن بطور روز افزون مورد توجه محققين قرار گرفته است و داراي جايگاه ويژه اي در صنعت
نوع بتن براي ساخت جليقه بتن آرمه، كه به خاطر محدوديت در دسترسي به محل بتن ريزي و تراكم حجم آرماتور هاي طولي و 

 .باشدعرضي آن متراكم نمودن بتن از طريق لرزاندن دشوار است يا امكان پذير نيست، قابل استفاده مي

  نيروي وارد بر پي، همچنين اجراي  در نتيجه كاهش نيروي زلزله و ده ساختمان وبا توجه به اهميت كاهش وزن مر
در . هاي بتني بادوام، استفاده از بتن خود متراكم سبك ميتواند راهگشاي بسياري از مشكالت صنعت ساخت و ساز باشدسازه

يكي و مكانيكي آن مورد توجه محققين سالهاي اخير طراحي و توليد مخلوط بتن خود متراكم سبك و بررسي خصوصيات رئولوژ
  .قرار گرفته و نتايج رضايت بخشي ارائه شده است

 

 بتن خود متراكم سبك -3

بتن سبك، عالوه بر اينكه مزيت كاهش وزن . اي مورد استفاده قرار گرفته استسالهاست كه بتن  سبكدانه به عنوان مصالح سازه
طرح و كاربرد بتن سبك توانمند توجه برخي از  1990در اوايل دهه . باشدرطوبت نيز ميسازه را به همراه دارد عايق  صوت، دما، و 

محققين را به خود جلب نمود و عليرغم برخي از مشكالت كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد، نتايج موفقيت آميزي به دست آمد و 
اند كه مزاياي بتن سبك را با انشمندان علم بتن سعي نمودهدر چند سال اخير د. ساخت بتن سبك با مقاومت و دوام زياد ميسر شد

در عمل به علت سبك بودن . مزاياي بتن خود متراكم پيوند زده، بتن خود متراكم سبك را طراحي كرده و مورد استفاده قرار دهند
ها تخلخل زياد دانه. شوندشناور ميها به سمت باال حركت كرده در سطح بتن ها و چگالي كمتر آن نسبت به مالت، سبكدانهدانه

هاي سبك در كه باعث سبكي آنها ميشود، كاهش مقاومت فشاري و افزايش جذب آب را به دنبال دارد و در صورتيكه برخي از دانه
ر سيمان عموماً براي طرح اختالط بتن سبكدانه كارا و مقاوم، به خمي. گذارندحين اختالط شكسته شوند روي كارائي بتن تاثير مي

ضمن آنكه مصرف زياد . از طرفي ديگر مصرف سيمان زياد باعث افزايش جمع شدگي و كاهش دوام ميشود. بيشتري نياز است
تواند مقاومت فشاري بتن سبكدانه را افزايش دهد و نهايتاً خصوصيت مقاومتي سبكدانه كه عمدتاً تابعي از سيمان فقط تا حدي مي

لذا طراحي و ساخت مخلوط بتن سبك خود تراكم كه بدون . باشدمقاومت فشاري بتن سبك ميچگالي آن است، تعيين كننده 
ها و به صورت همگن متراكم شده و داراي مقاومت و دوام زياد باشد، تركيبي از به كارگيري علم، تجربه و هنر را جداشدگي دانه

  .طلبد كه بايد به آن توجه خاص مبذول داشتمي
Muller  ضمن اشاره به اين نكته كه اين نوع  "بتن خود متراكم سبك"در مقاله اي تحت عنوان  2002در سال  ]9[و همكاران

تراكم پذيري بدون صرف انرژي و (و بتن خود متراكم ) عايق صوت، دما، رطوبت و كاهش وزن(بتن با تركيب مزاياي بتن سبك 
-وصيات بتن خود متراكم سبك و معمولي را با يكديگر مقايسه ميباشد، خصتوسعه جديد در مبحث بتن توانمند مي) نيروي انساني

. ها ميباشداي است كه متاثر از استفاده از  سبكدانهكند و ياد آور ميشود كه بتن خود متراكم سبك داراي خصوصيات ويژه
Collepardi [10[  گزارشي از طراحي و ساخت پنج نوع بتن از خانواده خود متراكم در آزمايشگاه و بهره برداري از  2004در سال

- هاي پيش ساخته ديوار يكي از اين موارد مياستفاده از بتن خود متراكم سبك در ساخت پانل. آنها در چند پروژه عملي را ارائه داد

هاي رسي منبسط شده از اصلي ساخت مخلوط بتن خود متراكم سبك جدائي سبكدانه مشكل. باشد كه با موفقيت اجرا شده است
  . به كار برده شد) VMA(   كه براي جلوگيري از آن مقدار نسبتاً زيادي ماده اصالح كننده لزجت) 2شكل (مالت ذكر شده است 
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با استفاده از  بتن خود متراكم سبك بدون جدائي دانه ها) B(. بتن روان سبك با جدائي دانه ها و شناور شدن آنها روي سطح) A(): 2(شكل 

 ]10[ماده اصالح كننده لزجت 

  
 . چگالي كمتر مخلوط بتن خود متراكم سبك در مقايسه با بتن خود متراكم معمولي باعث كاهش فشار وارد بر قالبها ميشود

Caijun [11[  دار بتن براي ساخت ديواري كه از سيستم قالب عايق 2006در سال )ICF, Insulating Concrete Form ( بهره
  . برد، استفاده از بتن خود متراكم سبك را جهت كاهش فشار وارد بر قالب پيشنهاد كردمي

در ضمن . شوددر بتن خود متراكم نسبت به بتن معمولي، از ماسه، سيمان و مواد افزودني معدني پوزوالني بيشتري استفاده مي
بنابراين با توجه به نسبت آب به سيمان كم و . دانه آن كوچكتر از مقدار مربوطه در بتن معمولي استبعد درشتمعموال ًحداكثر 

نظر به . طلبدنكات ذكر شده، جمع شدگي خودزا در بتن خود متراكم به طور نسبي بيشتر است و فرايند عمل آوري خاصي را مي
جه انتشار كم رطوبت از خارج به داخل بتن، محققين فرايند عمل آوري داخلي، كه پائين بودن نفوذپذيري بتن خود متراكم و در نتي

انتشار رطوبت از منافذ سبكدانه . اندعبارت است از جايگزيني بخشي از سنگدانه معمولي با سبكدانه اشباع شده را پيشنهاد كرده
بتن كاهش داده و ضمناً فرايند آبگيري ذرات سيمان  اشباع شده به خمير سيمان مجاور ميتواند جمع شدگي خودزا را در اين نوع

هاي اشباع شده، شدگي خودزا در بتن سبك با دانهدهد ميزان جمعتحقيقات نشان مي. هيدراته نشده در طوالني مدت را ميسر سازد
روزه در  90مقاومت فشاري اي در ضمناً افزايش قابل مالحظه. ]12[بسيار ناچيز و حتي در برخي موارد تورم نيز گزارش شده است 

  .روزه مشاهده شده است 28مقايسه با مقاومت 
. را مورد بررسي قرار دادند) مگاپاسكال 100روزه 28مقاومت (آوري داخلي بتن خود متراكم پر مقاومت عمل ]12[فاميلي و همكاران 

ه ليكاي اشباع شده هم اندازه جايگزين شد از حجم سنگدانه معمولي با همان حجم سبكدان) درصد 40و  30(در اين تحقيق بخشي 
ساعت اول كه بتن در قالب بود توسط  24جمع شدگي در . شدگي خودزا مطالعه شودتا اثر رطوبت موجود در سبكدانه روي جمع

ساعت  24نتايج بيانگر موثر بودن ليكاي اشباع در كاهش جمع شدگي خودزا در . اشعه ليزر به طور خودكار هر ده دقيقه ثبت شد
با توجه به اين خصوصيت سبكدانه، فرايند . اول بود و با افزايش مقدار جايگزيني، جمع شدگي خودزا حذف و حتي تورم مشاهده شد

جهت جلوگيري از (عمل آوري بتن خود متراكم سبك مورد استفاده در جليقه با اتكا به طرح اختالط و باقي ماندن بتن در قالب 
  .   سيدن به مقاومت كافي بدون صرف هزينه يا كار اضافي امكان پذير استتا ر) خشك شدن زود هنگام

  
  طرح اختالط بتن خود متراكم سبك -1- 3

عموما . هاي علمي يا تجربيات عملي توسط محققين ارائه شده استچندين روش طراحي مخلوط بتن خود متراكم بر اساس تئوري
 : خالصه ميشوند اين روشها به يكي از دو گروه ذيل يا تركيبي از آنها

  تركيب مواد افزودني فوق روان كننده و مقدار زيادي مواد معدني پودري ) 1 
  )VMA(تركيب مواد افزودني فوق روان كننده و مواد افزودني اصالح كننده لزجت  )2 

Chao-Lung Hwang  مخلوط بتن خود  به كار برد و را با نام الگوريتم طراحي مخلوط تراكم يافتهي روش ]13[ 2005در سال
روش مذكور بر اساس اين تئوري استوار است كه با ازدياد چگالي خصوصيت  .متراكم سبك با مشخصات مناسب طراحي نمود

فاز سنگدانه شامل سبكدانه درشت، ماسه . شودالگوريتم طرح اختالط به دو فاز سنگدانه و خمير تقسيم مي. فيزيكي بهتر خواهد شد
در اين روش فاز . باشدو فاز خمير شامل سيمان، روباره، آب و فوق روان كننده مي) فيلر(به عنوان پر كننده معمولي و خاكستر بادي 

تر را پر كرده مقدار حجم بدين ترتيب كه ذرات ريزتر فضاي خالي بين ذرات درشت. سنگدانه ساختار عمده بتن را تشكيل ميدهد
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فاز . دهد، و چگالي فيزيكي را افزايش داده مقدارخمير سيمان را كاهش مي)3 شكل(فضاي خالي بين ذرات را به حداقل ميرساند 
خمير در اين روش براي پر كردن فضاي خالي بين ذرات فاز سنگدانه و پوشاندن سطح آنها جهت كاهش اصطكاك بين ذرات تا 

 8بتن خود متراكم سبك، كه  مخلوط 13مشخصات طرح اختالط ). 4شكل (باشد رسيدن به حالت رضايت بخش خود تراكمي مي
. نشان داده شده است) 1(طراحي شده است، در جدول ACI 211.2  طرح مخلوط بتن سبك مورد آن با روش فوق و بقيه با روش

در . ها با نسبت آب به سيمان مختلف نشان داده شده استنمودار مقاومت فشاري بر حسب عمر تعدادي از اين نمونه) 5(در شكل 
در اين تحقيق دوام بتن سخت شده مورد بررسي قرار گرفته . ند افزايش مقاومت فشاري بر حسب زمان مشهود استاين شكل رو

  .كه نتايج آن كامالً رضايت بخش بوده است
  

  
  فاز سنگدانه هاي تراكم يافته شامل سبكدانه درشت، ماسه معمولي و خاكستر بادي جهت دستيابي به): 3(شكل

  اي خالي بين آنهاحد اقل فض           

  
  

  
  و حجم خمير سيمان ) خمير پر كننده( حجم خمير سيمان شامل حجم فضاي خالي بين ذرات سنگدانه ): 4(شكل 

  پوشش براي كاهش اصطكاك بين دانه ها             

  
  

  
 DMDAمقاومت فشاري سه مخلوط بتن خود متراكم سبك با نسبتهاي آب به سيمان مختلف بر حسب عمر بتن كه با روش ): 5(شكل 

  ]13[طراحي شده است 
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 )ACI211.2 (13و  الگوريتم طراحي مخلوط تراكم يافتهطرح اختالط مخلوط بتن خود متراكم سبك با روش ): 1(جدول 

. 
  درشت دانه ليكاي . بررسي شد ]14[در ايران امكان سنجي ساخت بتن خود متراكم سبك توسط مقصودي و محمدپور 

و فوق  200ميليمتر، ماسه معمولي، سيمان، ميكرو و نانو سيليس، پودر سنگ گذشته از الك شماره  5/9اي با حداكثر اندازه سازه
مخلوط بتن خود متراكم سبك ساخته شد و  4با روش سعي و خطا . ر گرفتروان كننده پلي كربوكسيليك مورد استفاده قرا

كيلوگرم بر مترمكعب، مقاومت فشاري  500و  400با عيارهاي سيمان . خصوصيات بتن تازه و سخت شده مورد بررسي قرار گرفت
  .مترمربع به دست آمدكيلوگرم بر سانتي 285و  208ميليمتر به ترتيب برابر  100روزه نمونه هاي مكعبي به ضلع  28

طرح اختالط بتن خود متراكم را با استفاده از يك روش سه مرحله اي مبتني بر آزمايش  [15- 16]خداداد سريزدي و همكاران 
آزمايش شد و ضمن بررسي سازگار بودن مواد تركيب شده با يكديگر، ر يفاز خم در اين روش ابتدا. خمير، مالت و بتن ارائه دادند

هاي ريز و درشت باشد به دست هاي اختالط خمير كه داراي لزجت مناسب براي در ميان گرفتن سنگدانههينه نسبتيك تركيب ب
نسبت مقاومت "استفاده شد و پارامتر ) نمونه تعديل يافته قيف مارش(اي براي اين منظور از آزمايش قيف جريان استوانه. آمد

نتايج آزمايش قيف جريان استوانه اي براي تعيين نقطه اشباع فوق روان كننده . كه با لزجت خمير مرتبط است محاسبه شد "جريان
نيز وابسته است و در ) مثال نوع سيمان(اين خصوصيت فوق روان كننده به خصوصيت ديگر اجزاء مخلوط . مورد استفاده قرار گرفت

ميباشد و دانستن آن براي استفاده بهينه از حقيقت حد باالئي مقدار فوق روان كننده مجاز براي مصرف در يك تركيب مشخص 
ميتوان نوع و نسبتهاي اختالط . شودبا توجه به اينكه بخش عمده هزينه بتن به خمير آن مربوط مي. فوق روان كننده الزم است

د با استفاده در مرحله بع. اجزاء خمير را طوري انتخاب كرد كه ضمن رضايت بخش بودن از نظر رواني و لزجت، اقتصادي هم باشد
روي خصوصيات رئولوژيكي مالت %) 55، و % 50، %45(و اسالمپ كوچك تاثير حجم خمير انتخاب شده  Vاز آزمايش قيف 

در اين مرحله و در صورت لزوم ميتوان نسبتهاي اختالط اجزاء را تعديل كرد تا از . بررسي گرديد و مالت مناسب انتخاب شد
و جريان اسالمپ استفاده شد و تاثير حجم مالت انتخاب V در مرحله آخر از آزمايش قيف . جداشدگي و آب انداختن پرهيز شود

  .شده روي خصوصيات بتن خود متراكم بررسي و بدين ترتيب بتن خود متراكم با خصوصيات مورد نظر و پايدار به دست آمد
با استفاده . براي محاسبات استفاده شد EXCELLنسبتهاي طرح اختالط بر اساس روش حجمي تعيين شدند و از صفحه گسترده 

از اين روش تعدادي مخلوط بتن خود متراكم سبك و از جمله يك مخلوط بتن خود متراكم تمام سبكدانه بدون جداشدگي دانه ها 
  . نشان داده شده است) 3(و ) 2(ساخته شد كه طرح اختالط و مشخصات آنها به ترتيب در جدول 

  

  .خود متراكم نيمه سبكدانه و تمام سبكدانه ساخته شده توسط مولفينطرح اختالط بتن ): 2(جدول 

 W/(C+SF( W/C C  SF  شناسه
پودر 
  كوارتز

پودر سنگ 
  آهك

  آب
روان 
  كننده

ماسه 
  معمولي

ماسه 
  ليكا

شن 
  ليكا

SCC1 31/0  36/0  453  65  130  0  158  5/6  839  0  291  
SCC2 43/0  5/0  354  59  0  177  173  9/5  420  210  291  
SCC3 43/0  5/0  354  59  0  177  173  9/5  0  421  291  
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  .خصوصيات بتن خود متراكم نيمه سبكدانه و تمام سبكدانه ساخته شده توسط مولفين): 3(جدول 

  شناسه
وزن مخصوص 

  كيلوگرم بر مترمكعب
جريان اسالمپ 

  ميليمتر

زمان جريان 
 500اسالمپ 
  ثانيه

 Vزمان قيف 
  ثانيه

زمان قيف 
V@5min 
  ثانيه

نسبت  Lجعبه 
h2/h1 

مقاومت فشاري 
 MPaروزه  28

SCC1 1874  685  3  6  10  7/0  47  
SCC2 1623  600  5  3  5  75/0  30  
SCC3 1517  600  2  2  2  1  32  

  

  نتيجه گيري - 4
داده شده است كه امكان ليكن نشان  ها وابسته است وتا حد زيادي به نوع و مشخصات سبكدانهخود متراكم سبك  مشخصات بتن

عايق صوت، دما، رطوبت و (ن با تركيب مزاياي بتن سبك اين نوع بت .وجود دارد ساخت و بهره برداري از بتن خود متراكم سبك
تراكم پذيري بدون صرف انرژي و نيروي انساني و در نتيجه كاهش تخلخل و افزايش دوام و (و بتن خود متراكم ) كاهش وزن

جهت شناخت گسترش تحقيقات . آينده نويد بخشي را در پيش رو دارد باشد وجديد در مبحث بتن سبك ميتوسعه ) مقاومت
از جمله در . باشدكشور  از مشكالت ساخت و ساز برخيراهگشاي تواند خصوصيات، كاربرد و عملكرد بتن خود متراكم سبك  مي

م ميلگرد و مشكل دسترسي جهت لرزاندن و متراكم كردن بتن اي كه با تراكسازي سازه هاي بتني با پوشش جليقهروش مقاوم
. باشدروبرو است و ضمناً كاهش وزن جليقه از اهميت به سزائي برخوردار است، استفاده از بتن خود متراكم سبك قابل توصيه مي

يره شده در سبكدانه ها براي ضمناً آب ذخ. تواند به داخل قالب جليقه پمپ شود و تمام فضاي داخل قالب را پر كنداين بتن مي
 . عمل آوري داخلي و جلوگيري از جمع شدگي خودزا بسيار مفيد مي باشد و مشگل عمل آوري بتن را كاهش مي دهد
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