ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم

ﻧﻘش ﻣواد اﻓزودﻧﯽ در اﻓزاﯾش ﻣﻘﺎوﻣت وآب ﺑﻧدی ﺳﺎزه ھﺎی ﺑﺗﻧﯽ
ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﻌﺎوﻧت ﻓﻧﯽ و ﻋﻣراﻧﯽ ﺷﮭرداری ﺷﯾراز
ﻣدﯾرﯾت ﻓﻧﯽ واﺣد ﺗﺣﻘﯾق و ﺗوﺳﻌﮫ
و
ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﻣدادﻋﻣران ﮔﺳﺗر ﻓﺎرس
ﻣﮭرﺷﺎد ﭘوﯾﺎ – ﭘدرام ﺻﺎدق
دﭘﺎرﺗﻣﺎن ﺑﺗن و آﺑﺑﻧدی-ﺷرﮐت ﺳﯾﮑﺎ

ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺘﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺘﻦ ﭘﺮﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺘﻦ ﭘﺮﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻧﻘﺶ اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎي ﺑﺘﻦ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺘﻦ ﭘﺮﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻧﺴﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ي ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ
ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎي ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ) ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻼت اﺗﺮﻫﺎ(
ﺑﺘﻦ ﺧﻮد ﺗﺮاﮐﻢ )(SCC
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺘﻦ آب ﺑﻨﺪ

ﺑﺘﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﺑﺘﻦ ﺳﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ از آب  ،ﺳﯿﻤﺎن  ،ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ )ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ( و
اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎي ﺑﺘﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

-

ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ  :ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري و ﺳﺎﯾﺸﯽ
ﺳﯿﻤﺎن  :ﺑﺎ آب وارد ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن ﺷﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﯿﺮش و اﺗﺼﺎل اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﻦ
ﻣﯿﺸﻮد
آب  :واﮐﻨﺶ ﺑﺎ داﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﻤﺎن و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن
اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎ  :ﺗﺎﻣﯿﻦ رواﻧﯽ ﺑﺘﻦ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن

 ﺗﻌﺮﯾﻒ :

ﺑﺘﻦ ﻫﺎي ﭘﺮﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﺑﺘﻨﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ)< (60MPaﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺘﻨﻬﺎي ﭘﺮﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
روﻧﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺰاي ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎر زﯾﺎد ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮدرﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺘﻦ ﭘﺮﻣﻘﺎوﻣﺖ :
ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻠﯿﺲ  ،ﺳﻨﮓ آﻫﮏ ﺧﺮد ﺷﺪه و ...
اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
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ﻧﻘﺶ اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺘﻦ ﭘﺮﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎن w/c
ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و ﭘﻤﭗ ﭘﺬﯾﺮي
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺘﻦ ﺑﺎﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻬﺘﺮ و ...

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎ
ﮐﺎﻫﻨﺪﮔﯽ آب
: 1930

ﻟﯿﮕﻨﻮﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت

ﺑﯿﺸﺘﺮ از % 10

: 1970

ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت ﻧﻔﺘﺎﻟﯿﻦ

ﺑﯿﺸﺘﺮ از % 20

: 1980

ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت ﻣﻼﻣﯿﻦ

ﺑﯿﺸﺘﺮ از % 20

: 2000

ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻼت اﺗﺮ

ﺑﯿﺸﺘﺮ از % 40

طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی اﻓزودﻧﯽ ھﺎی ﺑﺗن
ASTM C494
Type A
Type B
Type C
Type D
Type E
Type F
Type G

ﮐﺎھﻧده آب
دﯾرﮔﯾر
زودﮔﯾر
ﮐﺎھﻧده آب و دﯾرﮔﯾر
ﮐﺎھﻧده آب و زودﮔﯾر
ﻓوق روان ﮐﻧﻧده و ﮐﺎھﻧده آب
ﻓوق روان ﮐﻧﻧده و دﯾرﮔﯾر

•
•
•
•
•
•
•

ﻋﻣﻠﮑرد روان ﮐﻧﻧده ھﺎ و ﻓوق روان ﮐﻧﻧده ھﺎ

)ﮐﺎرآﯾﯽ( اﺳﻼﻣپ

اﺣﺗﻣﺎل 1.
اﻓزاﯾش ﮐﺎرآﯾﯽ

اﺣﺗﻣﺎل 2.
ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت

)ﮐﯾﻔﯾت(ﮐﺎھش ﻣﯾزان آب

ﺑﺗن ﺷﺎھد

اﻧواع اﻓزودﻧﯽ ھﺎی ﺑﺗن
ﻓوق روان ﮐﻧﻧده ھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ
ﺟﮭت اﺳﺗﻔﺎده در آب و ھوای ﻣﻌﺗدل

ﻓوق روان ﮐﻧﻧده ھﺎی دﯾرﮔﯾر
ﺟﮭت اﺳﺗﻔﺎده در آب و ھوای ﮔرم
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﻣﺎن ﮐﺎرآﯾﯽ طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت)ﺣﻣل و ﻧﻘل(

ﻓوق روان ﮐﻧﻧده ھﺎی زودﮔﯾر
ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در زﻣﺳﺗﺎن و ﺷراﯾط آب و ھواﯾﯽ ﺳرد
ﺑرای ﻣﻘﺎوﻣت اوﻟﯾﮫ ﺑﺎﻻ
ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﻗطﻌﺎت ﭘﯾش ﺳﺎﺧﺗﮫ

ﻓوق روان ﮐﻧﻧده ھﺎ  -زﻣﯾﻧﮫ اﺟراﯾﯽ
اﻓزاﯾش ﻣﻘﺎوﻣت اوﻟﯾﮫ

ﮐﺎرآﯾﯽ
ﺑﺎﻻ

SCC

ﭘﯾش ﺳﺎﺧﺗﮫ

ﮐﺎھش آب
ﭘﺎﯾﯾن

ﺑﺗن آﻣﺎده
زﻣﺳﺗﺎن

ﺑﺗن آﻣﺎده
ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن

روان ﮐﻧﻧده

ﻟﯾﮕﻧوﺳوﻟﻔوﻧﺎت  -اﺛرﮔذاری
دﻓﻊ ﻧﯾروی اﻟﮑﺗرواﺳﺗﺎﺗﯾﮑﯽ داﺧﻠﯽ ذرات ﺳﯾﻣﺎن
ﮐﺎھش ﮐﺷش ﺳطﺣﯽ.
ﮐﻧد ﮐردن ﻓراﯾﻧد ھﯾدراﺗﺎﺳﯾون
آزاد ﮐردن آب ﻣﺣﺑوس ﺷده ﺑﯾن داﻧﮫ ھﺎی ﺳﯾﻣﺎن
اﻓزاﯾش ﮐﺎرآﯾﯽ
ﮐﺎھش ﻣﯾزان آب ﺗﺎ %١٠
آب آزاد
آب ﻣﺣﺑوس ﺷده

ذرات ﺳﯾﻣﺎن
ذرات ﺳﯾﻣﺎن

ﻓوق روان ﮐﻧﻧده ھﺎ

ﻧﻔﺗﺎﻟﯾن و ﻣﻼﻣﯾن  -اﺛرﮔذاری

دﻓﻊ ﻧﯾروی اﻟﮑﺗرواﺳﺗﺎﺗﯾﮑﯽ داﺧﻠﯽ ذرات ﺳﯾﻣﺎن
ﻣوﻟﮑوﻟﮭﺎی ﺣﺎوی ﺑﺎر اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﻣﺛﺑت ﺑﮫ ذرات ﺳﯾﻣﺎن ﻣﺗﺻل ﺷده وﺳﺑب ﻣﯾﺷود داﻧﮫ ھﺎی
ﺳﯾﻣﺎن ﯾﮑدﯾﮕر را دﻓﻊ ﮐﻧﻧد
ﮐﺎرآﯾﯽ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد
ﮐﺎھش ﻣﯾزان آب ﺗﺎ %٢٠

ذرات ﺳﯾﻣﺎن

ﻓوق روان ﮐﻧﻧده ھﺎ

ﭘﻠﯽ ﮐرﺑوﮐﺳﯾﻼت – اﺛرﮔذاری

دﻓﻊ ﻧﯾروی اﻟﮑﺗرواﺳﺗﺎﺗﯾﮑﯽ داﺧﻠﯽ ذرات ﺳﯾﻣﺎن
ﻣوﻟﮑوﻟﮭﺎی ﺑزرگ ﭘﻠﯽ ﮐرﺑوﮐﺳﯾﻼت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻣﯾﺎن ذرات ﺳﯾﻣﺎن ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ذرات ﺳﯾﻣﺎن از ﺷﮑل ﮔﯾری ﺗﮑﮫ ھﺎی ﺳﯾﻣﺎﻧﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد
ﺷﮑل  ٣ﺑﻌدی و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣوﻟﮑوﻟﯽ ﭘﯾﭼﯾده ﺑوﺟود آﻣده ﺑﺎ ﺗرﮐﯾب ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﭘﻠﯽ ﮐرﺑوﮐﺳﯾﻼت
ﺑﺎﻋث ﺗوزﯾﻊ ﯾﮑﻧواﺧت داﻧﮫ ھﺎی ﺳﯾﻣﺎن در ﺑﺗن ﻣﯾﺷود
ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد
2L
ﮐﺎھش آب ﺗﺎ %۴٠

اﺑر روان ﮐﻧﻧده ھﺎ

ﭘﻠﯽ ﮐرﺑوﮐﺳﯾﻼﺗﮭﺎ

ﻣوﻟﮑوﻟﮭﺎی ﭘﻠﯽ ﮐرﺑوﮐﺳﯾﻼﺗﮭﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻣوﻟﮑوﻟﮭﺎی ﻣﻼﻣﯾن و ﻧﻔﺗﺎﻟﯾن ﺗﻘرﯾﺑﺎ  ١٠-۵ﺑراﺑر
ﺑزرﮔﺗر و ﻋرﯾﺿﺗر ھﺳﺗﻧد و ﺣﺎوی زﻧﺟﯾره ھﺎی ﺟﺎﻧﺑﯽ ای ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ذرات ﺳﯾﻣﺎن را ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧﻧد

ﻣزاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾب اﻓزودﻧﯽ ھﺎی ﻧﺳل ﺟدﯾد )ﭘﻠﯽ ﮐرﺑوﮐﺳﯾﻼت اﺗر(
ﮐﺎھش ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﻧﺳﺑت آب ﺑﮫ ﺳﯾﻣﺎن
دوز ﭘﺎﯾﯾن ﻣﺻرف

اﻓزاﯾش ﻣﻘﺎوﻣت
ﮐﺎھش ﻧﻔوذ ﭘذﯾری

ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗوﻟﯾد ﺑﺗن ﺧود ﻣﺗراﮐم )(SCC
ﮐﺎراﯾﯽ و ﭘﻣپ ﭘذﯾری ﺑﮭﺗر
اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع ﺟداﯾش در ﺻورت ﻋدم ﮐﻧﺗرل دﻗﯾق ﻣﯾزان ﻣﺻرف
ﻋدم ﺗطﺎﺑق ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺗوﻟﯾد ﺑﺗن ﺳﻧﺗﯽ

ﺗﻌرﯾف :

ﺑﺘﻦ ﺧﻮدﻣﺘﺮاﮐﻢ )(SCC

ﺑﺗن ﻧوﯾﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ وﯾﺑره ﮐردن ﺟﮭت ﺟﺎﺳﺎزی در ﻗﺎﻟب ﻧدارد.
اﯾن ﺑﺗن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺣت ﻧﯾروی وزن ﺧود ﺟﺎری ﺷود و ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﮐﻠﯾﮫ زواﯾﺎی ﻗﺎﻟب را ﭘر ﮐﻧد و ﺣﺗﯽ در ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺎطﻌﯽ ﺑﺎ ﺗراﮐم ﺑﺎﻻی
آرﻣﺎﺗور ﺑﮫ ﻓﺷردﮔﯽ و ﯾﮑﻧواﺧﺗﯽ ﮐﺎﻣل دﺳت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﺗﻧﯽ ﻓﺷرده  ،ﯾﮑﻧواﺧت و ﺑﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﻧﯽ و دوام ﺑﺗن ﻧرﻣﺎل ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﺗن ﺧود ﺗراﮐم :
 اﻓزاﯾش ﮐﺎراﯾﯽ
 اﻣﮑﺎن اﺳﺗﻔﺎده در ﻣﻧﺎطق ﺑﺎ
ﺗراﮐم آرﻣﺎﺗور ﺑﺎﻻ
 اﻣﮑﺎن اﺳﺗﻔﺎده در ﻗﺎﻟب ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ
اﺷﮑﺎل ﭘﯾﭼﯾده ھﻧدﺳﯽ
 اﻣﮑﺎن اﺳﺗﻔﺎده در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ
اﻣﮑﺎن ﻓﺷرده ﺳﺎزی )وﯾﺑره
ﮐردن( ﺑﺗن دﺷوار اﺳت
 اﻣﮑﺎن اﺳﺗﻔﺎده در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺳرﻋت اﺟرا ﺑﺎﻻﺳت
 اﻓزاﯾش ﺿرﯾب ﺳﻼﻣت و اﯾﻣﻧﯽ
ﮐﺎرﮔران
 ﺑرای ﮐﺎھش آﻟودﮔﯽ ﺻوﺗﯽ

ﺑﺘﻦ ﺧﻮدﻣﺘﺮاﮐﻢ )(SCC
ﺑﺗن ﺧودﺗراﮐم ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎ را ﻓراھم
ﻣﯾﮑﻧد؟
 ﺑﺎ ﻧرﻣﯽ و رواﻧﯽ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻ
 ﺑﺎ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ وﯾﮑﻧواﺧﺗﯽ ﺑدون ﺟداﯾش و آب
 اﻧداﺧﺗﮕﯽ
 ﺑﺎ داﺷﺗن اﺑرروان ﮐﻧﻧده ﭘﻠﯽ ﮐرﺑوﮐﺳﯾﻼت ﮐﮫ ﺳﺑب رواﻧﯽ
ﺑﯽ ﻧظﯾر و ﮐﺎھش ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﻧﺳﺑت آب ﺑﮫ ﺳﯾﻣﺎن ﻣﯾﺷود
 ﺑﺎ طرح اﺧﺗﻼط ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد ﺑﺎ ﻣﻘدار ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ
رﯾزداﻧﮫ )ﮐوﭼﮑﺗر از  ٠.١٢ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر( و ﻣﻧﺣﻧﯽ داﻧﮫ ﺑﻧدی
ﺗطﺑﯾق ﯾﺎﻓﺗﮫ

آب ﺑﻨﺪي ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺘﻦ آب ﺑﻨﺪ
ﺑﺗن آب ﺑﻧد ﺑﮫ ﻣﺧﻠوط ﺑﺗﻧﯽ اطﻼق ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻔوذ آب
Waterproof
Concrete

ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷد و در ﺳﺎﺧت آن ﺗﻣرﮐز ﺑر روی ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺗن ﺑوده و ﺑﮫ
وﺳﯾﻠﮫ ﻓوق روان ﮐﻧﻧده ھﺎ و اﻓزودﻧﯽ ھﺎی آب ﺑﻧد )ﻣﺳدود ﮐﻧﻧده
ھﺎی ﺧﻠل و ﻓرج( ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺑﺗن آب ﺑﻧد ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾرات در طرح اﺧﺗﻼط ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آﯾد و
ﺷﺎﻣل درزھﺎ و طراﺣﯽ ﺳﺎزه ﻧﻣﯽ ﺷود ﭘس ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﯾﮫ ﯾﮏ
ﺳﺎزه ﺗﻣﺎﻣﺎ آب ﺑﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﯾد درزھﺎی ﺳﺎزه ای و اﺻول طراﺣﯽ و
اﺟرا را ھم در ﻧظر داﺷت.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزه آب ﺑﻨﺪ

Joints

Waterproof
Concrete

اﯾن ﻋﺑﺎرت ﺷﺎﻣل ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺗﺷﮑل از ﺑﺗن آب ﺑﻧد ﺑﮫ ھﻣراه آب ﺑﻧدی
درزھﺎی ﺳﺎزه ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ﺳﺎﺧت ﯾﮏ ﺳﺎزه ی زﯾر زﻣﯾﻧﯽ آب ﺑﻧد ﺑﺗﻧﯽ ﺷﺎﻣل ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از
ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺗن آب ﺑﻧد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻔوذ آب ﻣﻘﺎوم اﺳت ﺑﮫ ھﻣراه آب ﺑﻧدی
درزھﺎی اﺟرای واﻧﺑﺳﺎطﯽ اﺳت.
در راﺳﺗﺎی ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﺟﺎد ﺳﺎزه ای آب ﺑﻧد ﺑﺎ ﺣد آب ﺑﻧدی
ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﭘﯾروی از اﺻول ﮐﻠﯽ در راﺳﺗﺎی ارﺗﻘﺎی ﺷراﯾط طرح
اﺧﺗﻼط واﺳﺗﻔﺎده ازﻣواد و ﻣﮑﻣل ھﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز در راﺳﺗﺎی ﺗوﻟﯾد ﺑﺗن
و آب ﺑﻧدی درزھﺎ اﻟزاﻣﯽ اﺳت.

ﺗﻌﺮﯾﻒ وان ﺳﻔﯿﺪ )ﺟﻌﺒﮫ ﺳﻔﯿﺪ(
Waterproof
Concrete

ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌدی در ﺳﺎﺧت ﯾﮏ ﺳﺎزه آب ﺑﻧد  ،راه ﺣل اﯾﺟﺎد ﯾﮏ وان
ﺳﻔﯾد )ﺟﻌﺑﮫ ﺳﻔﯾد( ﻣﯾﺑﺎﺷد.
اﯾن اﯾده در اﺑﺗدا در اروﭘﺎ ﭘدﯾد آﻣد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت ﮐﮫ در

Joints

Design and
Application

اروﭘﺎی ﻣرﮐزی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد.
روش وان ﺳﻔﯾد در راﺳﺗﺎی ﺗﮑﻣﯾل و ﺗﻘوﯾت ﺳﯾﺳﺗم ﺳﺎزه ی آب ﺑﻧد
ﺑوﺟود آﻣد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل طراﺣﯽ  ،اﺟرا و ﺗﺣت ﻧظر داﺷﺗن ﮐﻠﯾﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﯽ
اﺳت ﮐﮫ در زﻣﺎن اﺟرا ﻣﯽ ﺑﺎﯾد در ﮐﺎرﮔﺎه ﻣد ﻧظر ﻗرار ﮔﯾرد.
در اﯾن راﺳﺗﺎ و ﺑرای ﺑوﺟود آﻣدن ﺳﺎزه ای ﺗﻣﺎﻣﺎ آب ﺑﻧد راه ﺣل
اﺻﻠﯽ ﮐﻧﺗرل ﭼﮕوﻧﮕﯽ رﻓﺗﺎر درزھﺎ و ﺗرک ھﺎ در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﻧﻔوذ آب
اﺳت.

ﻧﮕﮫ داﺷﺗن آب ﺧﺎرج ﺳﺎزه ﺑﺗﻧﯽ

ﻧﮕﮫ داﺷﺗن آب داﺧل ﺳﺎزه ﺑﺗﻧﯽ

ﻓوﻧداﺳﯾون

اﺳﺗﺧر

ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ

ﺳﺎزه ھﺎی ﻧﮕﮭدارﻧده آب

اﺗﺎﻗﮭﺎی ﺗﺟﮭﯾزات

ﺳد ھﺎ

ﺗوﻧل ھﺎ

ﺳﺎزه ھﺎی آﺑﯽ

طﺑﻘﺎت زﯾر زﻣﯾن

ﻣﺧﺎزن ﻧﮕﮭداری آب و ﻓﺎﺿﻼب

 درﺟﮫ آب ﺑﻧدی ﺑﺗن ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ
ﻣﻘدارآب ﯾﺎ رطوﺑﺗﯽ ﮐﮫ از
طرف ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺗن ﺑﮫ داﺧل ﻧﺷت
ﻣﯾﮑﻧد ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺗوﻗﻊ ﻣﺎ
از ﺣد آب ﺑﻧدی ﺳﺎزه ﺗﻌﯾﯾن
ﻣﯾﺷود.
 ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺑﺗن ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ ﻣﺧﻠوط ﻣﺗراﮐم و ﻓﺷرده
درﺟﮫ آب ﺑﻧدی ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻣواد
ﻣﺗﺧﻠﺧل و ﺣﻔره ھﺎ  ،درزھﺎ و
ﺗرک ھﺎی ﻣوﺟود در ﺑﺗن ﮐﮫ
اﺟﺎزه ﻋﺑور آب را ﻣﯾدھﻧد ،
ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.

ﻣﻮارد ﻣﮭﻤﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ :
 ﺳﺎﺧت ﯾﮏ ﺳﺎزه آﺑﺑﻧد ﻣﺛل ﯾﮏ ﻣﺧزن آب ﺑر ﭘﺎﯾﮫ راه
ﺣل وان ﺳﻔﯾد ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫ راھﮑﺎر اﺳت و
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ اﻓزودﻧﯽ آب ﺑﻧد ﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﯾﮏ
ﭘودر ﻣﺧﺻوص اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت.
 طراح و ﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻص ﻣرﺑوطﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎر
ﭘروژه ﻣﯾﺑﺎﯾد ھﻣﮑﺎری ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ھم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ
اﻣﮑﺎن اﺷﺗﺑﺎه ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳد.
 در راﺳﺗﺎی دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ ﭘروژه ،
طراﺣﯽ ﺷﺑﮑﮫ ی آرﻣﺎﺗورھﺎ  ،درزھﺎی اﺟراﯾﯽ و
اﻧﺑﺳﺎطﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن طرح اﺧﺗﻼط ﺑﺗن ﻧﻘش اﺳﺎﺳﯽ را
اﯾﻔﺎ ﻣﯾﮑﻧﻧد.

ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در طﺮح اﺧﺘﻼط ﺑﺘﻦ آب ﺑﻨﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ
 ﮐﺎھش ﻣﯾزان ﺗﺧﻠﺧل ﺑﺎ ﮐﺎھش ﻧﺳﺑت آب ﺑﮫ ﺳﯾﻣﺎن
 اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد ﭘوزوﻻﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣواد ھﯾدروﻟﯾﮑﯽ
ﻧﮭﻔﺗﮫ )ﻣﺎﻧﻧد ﻣﯾﮑرو ﺳﯾﻠﯾس ﯾﺎ ﺳﯾﻣﺎن ﭘوزوﻻﻧﯽ(
 اﻧﺗﺧﺎب ﻣﻧﺣﻧﯽ داﻧﮫ ﺑﻧدی ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻣﻘدار ﮐﻣﺗری
ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺳﻧﮕﯽ رﯾزداﻧﮫ
 اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻘدار ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ اﻓزودﻧﯽ ھﺎی ﭘودری و
ﺳﯾﻣﺎن در راﺳﺗﺎی ﺟﺑران ﮐﻣﺑود ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺳﻧﮕﯽ رﯾزداﻧﮫ
 ﺳﺎﺧت ﺑﺗن ﺧﻣﯾری وﻧرم ﺟﮭت ﺗراﮐم ﺑﮭﺗر و ﺣﺻول
اطﻣﯾﻧﺎن از ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺗن در ﮐل ﻣﻘﺎطﻊ ﺳﺎزه
 وﯾﺑره ﮐردن ﺻﺣﯾﺢ در راﺳﺗﺎی ﺗراﮐم ﺑﮭﺗر
 ﻋﻣل آوری ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺗن ﺣﯾﺎﺗﯽ اﺳت.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﯽ ﺟﮭﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺘﻦ آب ﺑﻨﺪ

ADMIXTURES: P/SP
Choose the right polymer
 Portland cement (CEM I) vs. SCM blended cement (CEM III)
CEM I 42.5
Initial flow

Flow 2h

218

226

Request ̴ 200mm

PCE I 0.50%

CEM III / A 32.5

PCE I 0.25%

PCE II 1.20%
PCE II 0.50%
Sika Micro-concrete 0/8mm
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PCE I 0.50%

CEM III / A 32.5

PCE I 0.25%

PCE II 1.20%
PCE II 0.50%
Sika Micro-concrete 0/8mm
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ﺑﺎ ﺗﺷﮑراز ﺗوﺟﮫ و ﺻﺑوری ﺷﻣﺎ

