


صولشز (Concrete admixtures) ؤفدوزنشهؤ و ؤنوؤع (Cement)، آب ســشمؤن ،(Sand) مؤسه ،(Gravel) صرکشب يــن ؤد که مرکب ؤســص مؤزهؤش بصن

نهؤشص زر که آمزن خمشرش مشيوز بوجوز بؤعث آب بؤ زر صرکشب يشمشؤشش سشمؤن ؤسص که فعؤلشص قؤتل وؤحع ؤشن صرکشب زر يزن سخص مشيوز.

مشآورز. بوجوز رؤ مؤننزش سخص سنگ چسبؤنشزه جسم شکزشگر رؤ به سؤشر ؤجدؤ و سنگزؤنههؤ گشري، ؤد پس

بصن طبشعصؤ مترف بؤ ؤفدؤشي که ؤد آنجؤشش ؤســص. زؤيصه چيمگشرش ؤفدؤشي ؤمروده ســؤخصمؤنهؤ ســؤخص زر ؤتلش مؤزه به عنوؤن بصن ؤد ؤســصفؤزه

به ؤسص الدم ؤسص. شؤفصه يزص ؤفدؤشي به ؤخشر سؤلهؤش زر ؤشرؤن کيورمؤن همچنشن و جهؤن زر سشمؤن مششؤبز، صولشزؤص ؤفدؤشي هم سشمؤن مترف

ؤسص که سمشصبزشل کرزه به رؤ سشمؤن وؤحع ؤشن مطلب زر که مش گرزز گؤدکربنشک صن شک سشمؤن بؤعث صولشز صن شک صولشز که يوز مهم صوجه ؤشن نکصه

خطرش مشصوؤنشم چگونه کرز؟ بؤشز چه پس مشروز يمؤر به آالشنزهصرشن تنؤشع ؤد شکش فوالز هم تنعص هســصشم. ؤد طرفش آن ؤد ؤســصفؤزه به مؤ مجبور

زور کنشم؟ خوز ؤد مش کنز صهزشز رؤ نسل آشنزه که

جوشش بؤعث ترفه زهشم بهبوز رؤ ؤسصفؤزه مورز بصن مکؤنشکش ميختؤص ؤگر وؤحع زر ؤسص. سشمؤن ؤد بهشنه ؤسصفؤزه آن و زؤرز وجوز رؤ ه شک صنهؤ

فن ؤد شکش بروشم. جهؤن زر ســؤخصمؤن رود صکنولوژش زنبؤل کسب آششم و به به هوي که رســشزه وحص آن پس مشيــوشم. ســشمؤن و مترف فوالز زر

ســعش کصؤب ؤشن زر که ؤســص (High Performance Concrete) همؤن شؤ محؤومص بؤال صکنولوژش بصن ؤمرود جهؤن زر ســؤخصمؤن تنعص برصر آورشهؤش

صوضشق زهشم. خوبش به آنرؤ تنعصش و آدمؤشيگؤهش صولشز رونز خوؤهشم کرز

کؤمل طور به رؤ فرآشنز و ؤشن مشبؤيم پژوهي و فعؤلشص ميغول بصن آمؤزه صولشز يرکص شک صوسعه و صقحشح زر وؤقز يختؤ ؤشنجؤنب که آنجؤ ؤد

و مطؤلعه کؤر بؤ و ؤنجؤم ؤشن يــزهؤم تنعصش زر محشؤس و هم آدمؤشيــگؤهش محشؤس زر هم ؤشرؤن زر بؤال محؤومص بصنهؤش صولشز به و موفح صجربه کرزه

خوز صئورش عملش و صجربشؤص کلشه نموزم سعش ؤسص يزه مشسر مخصلف دمشنههؤش زر خؤرجش و زؤخلش مجرب ميــؤورؤن بؤ و ميــؤوره فرؤوؤن صقحشح

ؤشرؤن کرزه عدشدم کوچک به پشيرفص کيور کمکش طرشح به ؤشن ؤخصشؤر همگؤن حرؤر زهم؛ يؤشز که زر کصؤب مفشز زر ؤشن مخصتر و تورص کؤمال به رؤ

بؤيم.

ؤد همچنشن و زرشغيــؤن بش دقمؤص بخؤطر مؤزرم و پزر ؤد همه صيــوشحهؤ و قمؤشصهؤشي، بخؤطر فزؤکؤرم و عدشد همســر ؤد مش زؤنم ؤشنجؤ الدم زر

نمؤشم. حزرزؤنش صيکر و جؤنبه همه قمؤشص و منؤسب صقحشحؤصش آورزن فضؤش فرؤهم بخؤطر بکؤر يرکص سؤخصمؤنش مقصرم مزشرشص

جؤنمشؤن كؤمبشد

يمسش ۱۳۹۰ دمسصؤن
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بؤال۱۲ محؤومص بصن تنعصش ۱۳صولشز محؤومص بؤال و معمولش بصن صفؤوصهؤش فتل ؤول:

محزمه: ۱-۱
ميؤهزه حؤبل يزه سخص بصن هم زر صؤده و بصن زر هم صفؤوصهؤ ؤشن که زؤرز وجوز معمولش بصن و بصن محؤومص بؤال مشؤن دشؤزش صفؤوص هؤش بسشؤر مسلمؤ

هم وؤحع محؤومص بؤال زر بصن ؤد کصؤب ؤشن زر مؤ منظور آنکه ؤول نکصه محؤومص بؤال بؤيــز. زر ينؤخص بصن ؤول گؤم يــؤشز صفؤوصهؤ ؤشن ؤســص. زؤنســصن

ضمن ؤســص. (High Strength Concrete)زؤرنز بؤالشش محؤومص فيــؤرش که هم بصنهؤشش و (High Performance Concrete) بؤال عملکرز بؤ بصنهؤش

صفؤوص هؤش ؤد ممکن ؤسص برخش کؤرگؤهش مشبؤيز. لذؤ تورص به بؤال محؤومص بصن بؤ آينؤشش بشيصر برؤش مبقث ؤشن ؤزؤمه زر يزه ذکر صفؤوصهؤش آنکه

بؤيز. و کؤرگؤهش ظؤهرش کؤمال و علمشنزؤيصه پؤشه ؤرؤئه يزه

:(Fresh concrete) صؤده بصن ۲-۱
:(Slump) ۱-۲-۱ؤسالمپ

چون زؤرنز. بؤالشش ؤسالمپ بصنهؤ هسصنز ؤشن ؤد نؤپذشرش ؤجصنؤب جدء که کننزه روؤن فوح ؤفدوزنشهؤش ؤد ؤسصفؤزه به زلشل بؤال محؤومص بصنهؤش معموال

ؤد ؤسصفؤزه بزون معمولش بصن شک زر گفص ؤگر مشصوؤن وؤحع زر مشيوز. صؤمشن (Super–plasticizer) روؤن کننزه فوح بؤ آب بجؤش بصن نوع ؤشن روؤنش

بصنهؤش محؤومص مطلب زر مورز ؤشن ولش بوز نخوؤهز بؤ کشفشصش و مرغوب بصن بصن، بؤيشم ؤشن ۱۰ زؤيــصه ؤســالمپ بؤالش آب ؤد ؤســصفؤزه بؤ و ؤفدوزنش

کؤمل يزگش پخي بؤ و ؤسالمپ بزون مشصوؤن بصنش Water) قصش reducer) آب کؤهنزه حوش بســشؤر ؤفدوزنشهؤش ؤســصفؤزه ؤد بؤ دشرؤ تزح نمشکنز بؤال

و معمولش بصنهؤش صفؤوصهؤش ؤولشه مشکنشز، ميؤهزه که بنؤبرؤشن همؤنطور قفظ يوز. خوبش به نشد آن (Durability) و زوؤم کشفشص قؤلشکه زر زؤيص.

مش کننز. ؤشجؤز سنصش بصن صکنولوژش مفؤهشم زر ؤسؤسش صفؤوص هؤشش بصنهؤ ؤشن که مشزهز نيؤن بؤال محؤومص

بنزش: زؤنه و زؤنههؤ ؤنزؤده ۲-۲-۱

گفص مشصوؤن وؤحع نمشگشرز. زر حرؤر منقنش زرون مؤسه، کل زؤنه بنزش بصن بوزن زؤنه بنزش ين و به زلشل نؤمنؤســب موؤحع ؤد بســشؤرش زر مؤ کيــور زر

بنزش زؤنه قصمؤ الدم ؤسص بؤيــشم بؤال زؤيــصه محؤومص بصن بخوؤهشم ؤگر ولش نشســصنز؛ برخورزؤر منؤســبش بنزش زؤنه ؤد صولشزش معمولش بصنهؤش عموم

کؤمال بصن ظؤهرش به بنزش زؤنه بؤيز ؤشن ؤسصؤنزؤرز منقنشهؤش زرون بؤشز بؤال محؤومص بصن متؤلق بنزش زؤنه منقنش زروؤحع کنشم. آن پشزؤ برؤش منؤسبش

سنصش مش بخيز. ؤد بصنهؤش مصفؤوص

به مشيوز. معمولش ؤسصفؤزه بصنهؤش به کوچکصرش نسبص زؤنههؤش ؤنزؤده قزؤکثر ؤد بؤال محؤومص بصن زر صولشز آنکه معموال زشگر مهم بسشؤر نکصه

منؤسب نمشبؤيز. هرگد بؤال محؤومص بصنهؤش صولشز 19 برؤش mm ؤد ؤنزؤده بدرگصر بؤ زؤنههؤش ؤد ؤسصفؤزه مشرسز  نظر

چسبنزگش: ۳-۲-۱

هنگؤم که مش رسز به نظر زر وؤحع زؤرنز. خؤتش چسبنزگش بصنهؤ ؤشن ولش ؤســص، 12 cm بؤالش معموال بؤال محؤومص بصنهؤش ؤســالمپ ؤشنکه رغم علش

بؤيز. کمشميکل موؤحع ؤد زر برخش بصنهؤ ؤشن بؤالش ؤسالمپ صيــخشت ظؤهر زر بنؤبرؤشن يؤشز مشچســبنز. وســؤشل و لوؤدم به بصنهؤ ؤشن رشدش، بصن

ؤسص. ؤسالمپ ۱۲ بؤ بصن معمولش شک کؤر بؤ ؤد ميکل صر بؤال محؤومص ۱۲ ؤسالمپ بصن شک بؤ کؤر دشؤز، چسبنزگش زلشل به آنکه ضمن



بؤال۱۲ محؤومص بصن تنعصش ۱۳صولشز محؤومص بؤال و معمولش بصن صفؤوصهؤش فتل ؤول:

:(Hardened concrete) يزه سخص بصن ۳-۱
فيؤرش: محؤومص ۱-۳-۱

مهم ترفؤ مشکنشم. ؤيؤره خؤت بنزش شک زسصه به زر ؤشنجؤ نشد مؤ زؤرنز. مصفؤوصش زنشؤ نظرؤص زر مصختتشن بصن فيؤرش، محؤومص بنزش زسصه نظر ؤد

60 Mpa دشر فيؤرش محؤومص بؤ بصنش رؤ بصن معمولش ؤروپؤ زر مثال کنشم. ؤســصفؤزه خوزمؤن به مربوط ميــصرک مفؤهشم ؤد بصوؤنشم کصؤب ؤشن زر ؤســص که

محؤومص 60 Mpa محؤومص ؤســصفؤزه مش يــوز c 20 محؤومصش رزه قؤضر بشيــصر ؤد بصنهؤش قؤل ؤشنکه زر به صوجه بؤ زر کيــور مؤ که قؤلش مش زؤننز زر

ؤشن کصؤب فوح زر صوضشقؤص به صوجه بزؤنز. بؤ بؤال شک بصن محؤومص 30 رؤ نشد Mpa کسش بصن ؤشرؤن زر يؤشز مشيوز. بنؤبرؤشن مقسوب بؤالشش بسشؤر

زؤيص: دشر رؤ خوؤهشم زسصهبنزش

شؤ  20 Mpa ؤد کمصر آن روده ؤســصوؤنهؤش ؤســصؤنزؤرز ۲۸ فيــؤرش که محؤومص ؤســص بصنش ســؤدهؤش غشر بصن ــؤدهؤش: س - بصن غشر ؤول ــصه زس ë

شؤ مگر بصن شؤ بنؤشش عنوؤن مالص به مشصوؤن مشبؤيز. ؤد آن مجؤد غشر سؤدهؤش ؤعضؤش زر بصن ؤسصفؤزه ؤد ؤشن مش زؤنشز همؤنطور که 200 بؤيز. kg/cm2

کرز. و تشحلش ؤسصفؤزه تؤف برؤش ؤشجؤز سطوق کلش بطور

200 kg/cm2 شؤ 40 Mpa صؤ 20 Mpa بشن ؤسصؤنزؤرز ؤسصوؤنهؤش روده ۲۸ فيــؤرش محؤومص بصن نوع ؤشن ــؤدهؤش: س معمولش بصن - زوم ــصه زس ë

دشر محؤومص قؤل هر به ولش ؤســص خؤت و صالي صجربه نشؤدمنز 250 kg/cm2 بؤالش بؤ محؤومص بصن که صولشز هرچنز زؤرؤســص. 400 رؤ kg/cm2 صؤ

زر مشبؤيز 210 kg/cm2 محؤومص بؤ بصنش حبول، حؤبل بصن ســؤدهؤش قزؤحل به ؤمرود صؤ که ؤســص صوجه يــؤشؤن مشنؤمشم. بصن معمولش رؤ 400 kg/cm2

سؤدههؤ، بصن برؤش حبول حؤبل نؤمه ؤش آششن قزؤحل بصن ؤکثر کيورهؤش جهؤن، ؤســص. زر و ضعشف زوؤم کم بســشؤر بصنش چنشن مشرســز به نظر که قؤلش

خشلش ؤد محؤومص هؤش نمش کننز و بسنزه قزؤحل هؤ به ؤشن ســؤدههؤ طرؤقؤن وجوز ؤشن بؤ که ؤســص 30 Mpa يــرؤشط برخش زر و 25 Mpa محؤومص بؤ

چنشن ؤروپؤ که زر قؤلش زر کرزه بؤيشم دشؤزه روش محزؤرش 35 بصنش معمولش بؤيز يؤشز، Mpa بصن مؤ برؤش کيور وؤحع ؤگر زر ؤسصفؤزه مش کننز. بؤالصر

ؤسص. معمولش وؤحعؤ بصنش

400 kg/cm2 شؤ 60 Mpa صؤ 40 Mpa بشن روده ؤسصوؤنهؤش ؤسصؤنزؤرز ۲۸ محؤومص فيؤرش نوع بصن ؤشن :I نوع محؤومص بؤالش بصن سوم - زسصه ë

مشصوؤن قسؤب مش آشز. به محؤومص بؤال بصنهؤش ؤول نسل ؤسص ولش زر وؤحع پشچشزهصر ؤد بصن معمولش بسشؤر بصن نوع صولشز ؤشن زؤرز. رؤ 600 kg/cm2 صؤ

سؤدههؤ ؤسص. ؤکثر زر ؤسصفؤزه مورز بصن معمول ؤمروده بصن ؤشن خؤورمشؤنه قصش زر جهؤن پشيرفصه کيورهؤش ؤد زر بسشؤرش گفص

600 kg/cm2 80 شؤ Mpa صؤ 60 Mpa ؤسصؤنزؤرز بشن ؤسصوؤنهؤش روده فيؤرش ۲۸ محؤومص بصن نوع ؤشن :II بؤالش نوع محؤومص بصن - چهؤرم زسصه ë

بصن نوع پرمترفصرشن که مشيوشم مصوجه ؤمرود جهؤن زر برجهؤ پلهؤ و مثل سؤدههؤش مهنزسش زر کوصؤه نگؤه شک بؤ يــؤمل مش يــوز. رؤ 800 kg/cm2 صؤ

(Quality control) کنصرل کشفش سشسصم شک نشؤدمنز و زؤرز رؤ خوز خؤت پشچشزگشهؤش آن صولشز ؤلبصه که بصن ؤســص؛ نوع ؤشن مهنزســش، ســؤدههؤش زر

بسشؤر منظم ؤسص.

شؤ   120 Mpa صــؤ 80 Mpa ؤســصؤنزؤرز بشن ؤســصوؤنهؤش فيــؤرش ۲۸ روده محؤومص بؤ بصنهؤشش :III ــوع ن بؤالش محؤومص ــن ــم - بص پنج ــصه ë زس

همچنشن و کشفشص بؤال بؤ و منؤسب ؤفدوزنشهؤش زؤيصن مسصلدم بصن ؤشن نوع مشنؤمشم. صولشز III نوع بؤالش محؤومص بصن رؤ 1200 kg/cm2 صؤ 800 kg/cm2

نشسص ؤنقتؤرش آن بنؤبرؤشن صکنولوژش صولشز رؤقصش ؤسصفؤزه مش يوز. به جهؤن زر نوع بصن ؤد ؤشن ؤمروده ؤسص بزؤنشز الدم ؤسص. محؤوم سنگزؤنههؤش

کرز. و ؤسصفؤزه صولشز رؤ عمال بصن ؤشن مش صوؤن و




