
هرداری شیراز رد سومین جلسه هماهنگی مهندسین مشاور ش 
خصوص موضوعات فنی رپوژه اه



روشهای آب بند و نفوذ انپذری کردن بتن



: ساخت بتن متراکم

: تغییر در دانه بندی سنگدانه های بتن

:شن
کمباکهاستوضوعماینبیانگربتنجدیدتکنولوژیوداردبسزائیتأثیربتنمقاومتدرهادانهسایزکلیبطور

.شودمیپذیرامکانباالترمقاومتهایبهدستیابیامکانهادانهسایزکردن
15mmعرشهودالهادرو30mmفونداسیونهادر،20mmرابعدبیشترینستونهایوتیرهاایسازهکارهایدر

.شودمیتوصیه



:ماسه

از مهمترین اجزاء ماسه محسوب می شود که تنظیم کننده مدول( 0.3mmیا 50دانه های زیر الک نمره )Fillerفیلر
.نرمی ماسه می باشد

ه این  در نظر گرفته شود و در صورتی که بررسیهای آزمایشگاهی نشان دهد ک3.1تا 2.3مدول نرمی ماسه بایستی بین 
.محدوده تأمین نشده است بایستی در خصوص اصالح آن اقدام گردد

دیگر ضرورتی  SEبا کنترل مدول نرمی در صورتی که مصالح ماسه ای فاقد کلوخه های رسی یا لجنی باشند بررسی 
.  ندارد

=F.Mمجموع درصدهای باقیمانده روی الکهای استاندارد/100

فشار داخلی در بتن و کم کم تبدیل به بلور و منجر به افزایشروند یونها با آب وارد بتن می شوند و دیگر بیرون نمی 
.دشده و بتن را منهدم می نمایاز فعل و انفعاالت آنها خسته می شوند که اجزاء داخلی خمیرسیمان کم کم 



دوام خمیر سیمان

نگی خمیر هیدراتهبطور کلی دوام خمیرسیمان متناسب با نفوذناپذیری خمیر سیمان می باشد که در آن ساختار موئی
(Hcp)Hydrated Cement Phaseتأثیر مستقیم بر نفوناپذیری بتن دارد  .
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.شدقسمتهای افقی منحنی بیانگر گسسته بودن حفره های موئینه بوده و قسمتهای عمودی منحنی بیانگر پیوسته شدن حفره های موئینه می با



ر لذا متأسفانه چون د. باقی بماند پایدار استRH=100%پس از بلوغ کامل به شرط اینکه در رطوبت Hcpاصوالً 
ت و  مواجه هستیم، بتن پایداری ابعادی ندارد که این ناپایداری بصورت اف% 100عمل اکثراً رطوبت نسبی کمتر از 

.خزش ظاهر می شود

بتن خارج نمی شود و بتن از لحاظ ابعادی پایدار  Hcpهیچ آبی از ساختار RH=100%تحقیقات نشان داده در •
.است

از بتن خارج می شود و ابعاد  (m η50آب آزاد در موئینه های بزرگتر از )آب آزاد  RH≤%90≤%100در •
.  بتن چندان تغییری نمی کند و افت رخ نمی دهد

با پیوند ون افت ایجاد می شود که آب جذب شده سطحی هم خارج می شود چ RH≤30%≤%90در •
های خارجی هیدروژنی به اجزاء داخلی متصل می باشد و بتن کوچک می شود که این مطلب به دلیل وجود قید

.به راحتی اتفاق نمی افتد و با ترک همراه می شود و افت قابل توجهی در بتن اتفاق می افتد



،  برسد که معمول آب و هوای اکثر شهرهای کشور ایران است% 30خیلی پائین بیاید و به  R.Hاگر رطوبت نسبی 
بیشتر شده و  پتانسیل منفی ایجاد می شود و آب جذب شده سطحی هم خارج می شود که تمایل بتن به کوچک شدن

.بتن منقبض می گردد

:برای روشن شدن مکانیزم افتها بهتر است انواع آب موجود در بتن را بشناسیم

(  m η50بزرگتر از )آبی است که در حفره های موئینه بزرگ وجود دارد : آب آزاد•

وچکتر آبی که در حفره های موئینه کوچکتر وجود دارد، ک: آب بین الیه ای، آب جذب شده سطحی•
m η50از 

.آبی که جذب واکنشها با سیمان می شود: آب شیمیائی•

.آب آزاد، آزادانه حرکت میکند ولی آب بین الیه ای با نیروهای واندروالس کشیده می شود و جذب بین مولکولی می شود

.آب شیمیائی تنها در حالتی که بتن در معرض آتش گرفتن قرار بگیرد از دست می رود



: تجربیات نشان داده 
% 50پس از یکهفته حدود : بلوغ سیمان و آب 

%75روز حدود 28پس از 
.می باشد% 100و پس از یکسال حدود 

𝑊وضعیت نسبت 

𝐶
:با تخلخل بدین ترتیب می باشد

𝑾

𝑪
Porosity

تخلخل
0.737%

0.630%

0.522%

0.411%

0.320

نسبت حجم حفره های موئینه به حجم کل= خلخلت

تخلخل است و  خمیر سیماناصلی ترین عامل اثرگذار بر مقاومت فشاری 

𝑊تخلخل فقط از  

𝐶
.گیردتأثیر می 



                                    Shrinkage in concreteافت در بتن

بتدا بایستی  از مسائل بسیار مهم در کاهش نفوذپذیری در بتن کنترل ترکهای بتن می باشد در این خصوص در ا
.ترکهای بتن را بخوبی بشناسیم و راههای مقابله با آن را در دستور کار خود قرار دهیم

هد که انواع افتها اکثر ترکهای ایجاد شده در بتن به دلیل انواع افتهائی است که پس از بتن ریزی در بتن رخ می د
:عبارتند از

 افت پالستیکPlastic Shrinkage

(اولیهساعت 8تا 6در ).افتدافت پالستیک در همان ساعات اولیه که هنوز بتن حالت پالستیک دارد اتفاق می 

:  دلیل بوجود آمدن افت پالستیک
ک به هم در آب از بتن در اثر تبخیر که تنشهای کششی در آن ایجاد می شود و ترکهائی نامنظم و نزدیخروج 

.می باشنداین ترکها میکروسکوپی . سطح بتن ایجاد می شود



:عوامل تشدید کننده افت پالستیک 
نسبت آب به سیمان زیاد-1

تابش مستقیم نور خورشید-2
وزش باد-3

(فیلر زیاد)ماسه های بسیار نرم-4

د روی سطح میلگرد که ظاهراً شبیه افت پالستیک است، اگر بتن مسلح باشترک خوردگی های ناشی از نشست بتن 
.  بصورت شطرنجی ترک می خورد

:دالیل ترکهای ناشی از نشست بتن
شیره بتن از کفجذب -1

شیره بتن از درز قالب در بدنه هانشت -2
قالب بندی در تیرها و دالهانشست -3

ویبره نامناسب-4
زیاد در بتنآب -5



افت خودگیری :Autogenous Shrinkage

ندارد و این ترک ناشی از جمع شدن بتن ناشی از جذب آب در واکنشهای شیمیائی ایجاد می شود، چندان مشکلی
تا % 5یری کاری برای آن نمی توان انجام داد و مقدار آن خوشبختانه خیلی کم است، کرنشهای ناشی از افت خودگ

.افت کلی است% 10

افت خشک شدگی :Drying Shrinkage

دست رفتن این افت یکی از بدترین انواع افت محسوب می شود و بسیار مهلک و خطرناک است که ناشی از، از•
.ساعت اولیه است8آب در طول دوره سخت شدن بتن و بعد از 

م متر اتفاق می افتد و معموالً این ترکها بصورت نامنظ6تا 4در فواصل اصوالً ترک ناشی از افت خشک شدگی •
.می باشند

می باشد بنابراین ترک به  0.008الی 0.004تجربیات نشان داده کرنش ناشی از افت خشک شدگی در بتن حدود •
.دلیل خارج شدن از منحنی کرنش اتفاق می افتد 



:راههای مقابله با افت خشک شدگی عبارتند از

کردن نسبت آب به سیمانکم -1
روز طبق دستورالعملهای استاندارد10تا 7مرطوب اولیه بین مراقبت -2
های گدانه نسبرابر بیشتر از 3افت در سنگدانه های ماسه ای )از سنگدانه های مقاومتر و سخت تر استفاده -3

(استکوارتزی 
وزش بادنریختن بتن در -4
مستقیم نور خورشیدتابش جلوگیری از -5
(محافظ سطحی)از ماده کیورینگ استفاده -6
عدم انجام زودهنگام  پرداخت بتن-7
عدم پاشیدن سیمان روی سطح بتن -8

ت کاستن از این  هرچه در زمینه مراقبت از بتن تیمهای اجرائی حساسیت بیشتری بخرج دهند قابلی•
.افت بیشتر می شود











افت کربناسیونCarbonation Shrinkage

:افتدکه مکانیزم آن زیاد اتفاق می اجزاء بتن بوده با ترکیب آن به بتن و CO2این افت ناشی از ورود 

CO2+H2O→H2CO3

H2CO3+Ca(OH)2→CaCO3+2H2O                                             

ک مولکول آب کربنات کلسیم جسمی سخت است که تولید می شود، ولی مشکل اصلی آن است که با وارد شدن ی
.مولکول خارج می شود2

.  بیشتر باشد میزان این افت بیشتر خواهد بودCO2هرچه غلظت گاز 

:استتجربیات نشان داده 
.افت کربانسیون نخواهیم داشت% 100درصورت وجود رطوبت نسبی 

.داشتنیز این افت را نخواهیم % 25رطوبت نسبی کمتر از در 
.بیشترین مقدار افت را خواهیم داشت% 50در رطوبت نسبی اما 



زیاد باعث افت  CO2سازه های پل، عرشه ها و جداول کنار خیابان با غلظت باالی و پارکینگهای سربسته با وجود 
.کربوناسیون شدید می شود

:روشهای جلوگیری از افت کربوناسیون

𝑊کاهش 1.

𝐶
.کم می شود CO2که با کم شدن حفره ها نفوذ 

هفته2کیورینگ مدام ظرف مدت 2.

وزن سیمان% 70تا % 10استفاده از میکروسیلیس در ساخت بتن به میزان 3.

اصالح دانه بندی در جهت تراکم بیشتر4.

اپوکسیاستفاده از پوششهای خارجی، رنگهای 5.
(مواد افزودنی حباب ساز) هواداراز بتن استفاده -6









منجر به  s µ1600کرنش حدود 
.خرد شدن سازه می شود





 سیکلهای تر و خشک شدگی متوالی بتن

ود که قسمتهائی داده می شنشان شکل ذیل ترتیب در طی سیکلهای ترشدن و خشک شدن منحنی کرنش در مقابل زمان به 
آن برای همیشه که در مرحله اول دچار افت خشک شدگی می گردند در این سیکل بصورت بازگشت ناپذیر بوده و افت

.قسمتهای دیگر پس از افت با مرطوب کردن بتن افت ناشی از آن جبران می شود.می ماند
نی اتفاق بیافتد سازه  در صورتی که این پدیده تر و خشک شدن متوالی در اثر بارشهای مکرر و ناپیوسته در سازه یا اجزاء بت

.دچار خستگی شده و بمرور زمان متالشی می شود



Creepخزش

خزش عبارت است از تغییر درکرنش تحت تنش ثابت در طول زمان
راثر بار، طول  در صورتی کهنمونه ای استوانه ای داشته باشیم و این نمونه ار تحت بارگذاری قرار دهیم د

ان نمونه کاهش می یابد در لحظه اول مقداری کاهش ارتفاع دارد که کرنش آنی است و اگر در زم
ان آن  قرار داشته باشد، کرنش به عدد بیشتری می رسد که میز30MPaبیشتری مثالً سه ماه تحت بار 

.خزش نام دارد



:دلیل خزش

.می شوداصلی ترین دلیل خزش خروج آب از داخل بتن است که دراثر رطوبت نسبی پائین از بتن خارج
.برای کاهش خزش باید نسبت آب به سیمان را کاهش داد

.برابر خیز آنی است، می شود2خزش در سازه ها باعث ایجاد خیز درازمدت که •

.خز ش وابسته به رطوبت نبوده و در زیر آب هم اتفاق می افتد•

.ودخزش وابسته به زمان بارگذاری نیست و در هر زمان بارگذاری بر روی سازه انجام گیرد آغاز می ش•
.  خزش اتفاق می افتد% 85تا 80در یکسال اول بارگذاری 



 RH≤30%≤%90هرچه رطوبت نسبی محیط پائین تر باشد، خزش بیشتر است، : محیطرطوبت -2

تخلخل و بتن های مقاومت تر خزش کمتری دارند، چون ساختار خمیری سیمان آنها بهتر است: مقاومت بتن-3
دارندکمتری 

.هر چه بتن تحت بار سنگین تری باشد خزش بیشتری است: تنش وارد بر نمونه-4

.در شرائط مساوی بتن جوانتر خزش بیشتری دارد: بتن -5

:موثر بر خزشعوامل 

نسبت آب به سیمان-1



پدیده قلیائی سیلیسی :Alkali- Aggregate Reactivity

(NA2O)سیمان را تشکیل می دهند و شامل اکسید سدیم% 10تا % 8قلیاها مواد فرعی بتن هستند که شامل 

می باشند از همه مهمتر هستند که قادر به ایجاد ضایعات اسفباری در بتن تحت  (K2O)و اکسید پتاسیم 
.عنوان سرطان بتن  می شوند

ه شکل پدیده ای دراز مدت است که سیلیس با قلیائی های سیمان واکنش می دهد بعد ترک میخورد ترکها ب
ال قلیائی نیز نمونه ای از اشکسوراخ ای روی سطح بتن دیده می شوند، سطوح می باشند و بصورت شبکه ذیل 
.است

.شده استخرد با دیدن این ترکها دیگر مطمئن می شویم بتن از داخل کامالً 







:عامل مشکل ساز که سرطان بتن را ایجاد می کند

حضور رطوبت در سطح اکسپوز بتن1.

حد مجاز های معادل سیمان بیش از قلیائی 2.

وجود دانه های مستعد واکنش قلیائی3.
بروری ) روزه16در این خصوص تستهای . سنجیده می شودقلیائی آنها، واکنش بر روی سنگدانه ها استعداد انجام آزمایش با 

در پروژه های خیلی مدت یکسال طول می کشد، که (ASTM C 1293)و بر روی بتن ASTMC1260(مالت سیمان
.بزرگ همه تستها را انجام میدهند

از کارخانجات چون متأسفانه برخی. درصدهای استاندارد در آن وجود داشته باشدشود تا هم بایستی بررسی وضعیت سیمان 
شخص می شود  سیمان برای برخی صرفه جوئیها اقدام به تولید سیمانی می نمایند که در صورت انجام تستهای شیمیائی م

.نسبتهای مختص نوع سیمان در آنها رعایت نشده است

کاهش تخریب  ، سرباره ها و وجود پایه شیمیائی لیتیومی مخلوط بتن از راههای موثر درخاکستر بادیدر صورت استفاده از 
.بتن ناشی از این پدیده می باشد

.یا پوزوالنها کاهش می یابدFly-Ashدر صورت ساخت سیمان با مواد میکروسیلیس یا 



میکروسیلیس:
خلوص با ازما محصول فرعی کارخانجات فوالد آلیاژی فروسیلیس است، که از بهترین نوع دردنیا می باشد کارخانه

.  تولید می نماید%9/99

:کار معجزه آسا در بتن انجام می دهد2این محصول 

.تن می شودبه عنوان بهترین فیلر در مخلوط بتن با پرکردن خلل و فرج موئین در بتن مانع از ترک خوردن ب1.

روز اکثر واکنشهایش تکمیل می شود و  90به دلیل خاصیت سیمانی که دارد عملکرد ثانویه داشته و بعد از گذشت 2.
.  جسم کامالً محکم و یک دست ایجاد می نماید

معرفی مواد افزودنی در بتن



بسیار قوی، نشان می دهد تأثیر وجود میکروسیلیسها در بتن پس از عکسبرداری با میکروسکوپهای الکترونیکی
.  که ذرات میکروسیلیس به چه ترتیب فضای خالی در بین اجزاء بتن را پر نموده است

:سایر مزایای استفاده از میکروسیلیس

تواند به  بتن ساخته شده با میکروسیلیس می-1
.برسدمقاومت بسیار باال 

ن بسیار خوب که در حد زیادی در بتدوام -2
.نفوذناپذیری ایجاد می نماید



 مواد حباب ساز





Type of Cracking Form of Crack Primary Cause Time of Appearance 

Plastic settlement Above and aligned with 
steel reinforcement 

Subsidence around rebar; 
excessive water in the mix. 

10 minutes to 
three hours 

Plastic shrinkage Diagonal or random Excessive early evaporation 30 minutes to six hours 

Thermal expansion and 
contraction 

Transverse (example: across 
the pavement) 

Excessive heat generation or temperature 
gradients 

One day to 
two or three weeks 

Drying shrinkage Transverse or pattern Excessive water in the mix; poor joint 
placement; joints over-spaced 

Weeks to months 

Freezing and thawing Parallel to the concrete 
surface 

Inadequate air entrainment; 
non-durable coarse aggregate 

After one or more winters 

Corrosion of 
reinforcement 

Above reinforcement Inadequate concrete cover; 
ingress of moisture or chloride 

More than two years 

Alkali-aggregate 
reaction 

Pattern cracks; 
cracks parallel to joints or 
edges 

Reactive aggregate plus moisture Typically, over five years, but 
may be much sooner with 
highly reactive aggregate 

Sulfate attack Pattern cracks External or internal sulfates promoting the 
formation of ettringite 

One to five years 

CALSSIFICATION OF CRACKS 


