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 خالصه

ّبي ثتٌي ثِ وبس ثشد، صيشا ػٌگذاًِ سا دس هخلَطػوَهبً خْت تبهيي خَاف ثْيٌِ همبٍهت، دٍام، خوغ ؿذگي ٍ غيشُ ثبيذ ثضسگتشيي ضذاوثش اًذاصُ 

دّذ لزا ويفيت هيضدن ثتي سا ػٌگذاًِ تـىيل  اص آًدب وِ ضذٍد . ػبصدتش اهىبى اػتفبدُ اص ضذالل همذاس آة ٍاضذ سا فشاّن هيػٌگذاًِ دسؿت

لبت هىبًيىي ثتي ػخت ثتي تبصُ )اص خولِ خذاؿذگي( ٍ هـخ ّب تبثيش صيبدي ثش هـخلبت سفتبس ؿٌبػيّب، داًِ ثٌذي ٍ ضذاوثش اًذاصُ آىػٌگذاًِ

هيليوتش، ًمؾ افضايؾ  91تب  5/9دس ايي تطميك ثب ثبثت ًگِ داؿتي عشش اختالط ثشاي ثتي خَدتشاون، ثب تغييش ضذاوثش اًذاصُ ػٌگذاًِ اص ؿذُ داسد. 

هيليوتش اص  76ٍ  5/71ثِ ًتبيح ضبكلِ ثتي خَدتشاون ثب ثضسگتشيي ثؼذ ّبي ػٌگي دس ثتي خَدتشاون هَسد ثشسػي لشاسگشفتِ اػت. ثب تَخِ ثؼذ داًِ

 ذ.ٌثبؿلطبػ خَاف سئَلَطي  ثْتشيي ًتيدِ سا داسا هي

 

  رفتارشٌاسي بتي خَدتزاكن، جداشدگي، هقاٍهت، سٌگداًِ، كلوات كليدي:

 

 

  مقدمه .1
 

 Okamuraتَػظ  88ثتي خَدتشاون وِ اٍليي ثبس دس اٍاخش دِّ  .اػت ؿذُ ؿٌبختِ خْبى دس ػبختوبًي هلبلص تشيياسصاى ٍ تشييسايح اص يىي ثتي

 اخشايي هـىالت ثتي ًَع ايي گشدد.هطؼَة هي خبف ؿشايظ ثب هٌبػت هىبًيىي ٍ سئَلَطي هـخلبت ثب ثتي اص اػتفبدُ دس ثلٌذي ؿذ، گبم ػبختِ

 ؿذى اػتفبدُ فشاگيشتش دس ٍ ثشدُ ثيي اص سا اػت ّوشاُ صيبدي هـىالت ثب ٍيجشُ ػول وِ همبعؼيدس ّوسٌيي ٍ  ثبال آسهبتَس تشاون ثب ّبيهَلؼيت دس

 .[7اػت] داؿتِ ايػوذُ ًمؾ ػبخت كٌؼت دس هلبلص ايي اص

 اي هالضظِ لبثل اّويت اص هَاد ايي ويفيت ثٌبثشايي دٌّذهي تـىيل ّب ػٌگذاًِ سا ثتي ضدن دسكذ پٌح ٍ ّفتبد ضذالل وِ آًدب اص

 ػيوبى اص ػٌگذاًِ .گزاؿت خَاّذ تبثيش ثتي ػبختوبًي ػولىشد ٍ دٍام ،زؼجٌذگي ثِ هيضاى ثتي همبٍهت ثش ػالٍُ ػٌگذاًِ خَاف .ثبؿذهي ثشخَسداس

 ٍ هوىي همذاس دس ضذاوثش سا هخلَط دس ػٌگذاًِ همذاس اػت الصم التلبدي ضيث اص ٌبثشاييث .اػت التلبدي آى اص اػتفبدُ ٍ ثٌبثشايي ثَدُ تشاسصاى

 لبثل فٌي اهتيبصات ّبآى وبسثشد ثلىِ ثبؿذ ًوي ثتي دس ػٌگذاًِ ثِ وبسثشدى دليل تٌْب التلبد ٍلي . ًوَد تؼييي هوىي همذاس ضذالل دس سا ػيوبى همذاس

 [.7] .دّذ هي خبلق ػيوبى خويش اص ثيـتشي دٍام ٍ ضدوي ثتي ثجبت ثِ ٍ ًوبيذ هي ايدبد اي هالضظِ

 ووتش ًيض داًِدسؿت اًذاصُ ضذاوثش ّوسٌيي .ؿَدهي اػتفبدُ ػبدي ثتي ثِ ووتشي ًؼجت داًِدسؿت همذاس اص هؼوَال خَدتشاون ثتي دس

 ثْجَد ثبػث تَاًذػٌگذاًِ هي هـخلبت وشدى ثْيٌِ اهب وشد، تْيِ هختلف ّبيثٌذي داًِ ٍ ّبػٌگذاًِ ثب تَاىهي سا ثتي خَدتشاون ّشزٌذ اػت.

 ٍ داسد وليذي ًمؾ خَدتشاون، ثتي دس ػٌگذاًِ هٌجغ اًتخبة. ؿَد ؿيويبيي ّبيافضٍدًي ٍ آة ػيوبًي، هَاد هلشف وبّؾ ٍ سٍاًي هـخلبت
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 دس ّبػٌگذاًِ اص هؼلمي هخلَط خَدتشاون ثتي وِ گفت تَاىهي ؿًَذ. ثشسػي ثٌذي داًِ ٍ تيضگَؿگي ثبفت ػغطي، ؿىل، لطبػ اص ثبيذ ّبػٌگذاًِ

 [7] .ؿًَذهي هطؼَة خَدتشاون هـخلبت ثتي ثش تبثيشگزاس ٍ اكلي اخضاي اص يىي ّب،ػٌگذاًِ ثٌبثشايي (7اػت)ؿىل خويش
س دس ثتي ثب تَخِ ثِ ايي وِ ثتي تبصُ اص دٍ فبص ػٌگذاًِ ٍ خويش ػيوبى تـىيل ؿذُ اػت ٍ فيلش ًمؾ ؿبيبى تَخْي دس لبثليت پبيذاسي ٍ لبثليت ػجَ

اص اًدب وِ ػٌگذاًِ ثخؾ ثضسگي اص ثتي سا  [1ثبؿذ. ]هيضاى ٍ اًذاصُ ٍ ّوسٌيي ًَع فيلش هلشفي ضبئض اّويت هيخَدتشاون سا ايفب هي وٌذ، اص ايي سٍ 

اي تبثيش هـخلبت ػٌگذاًِ ثش سفتبس ثتي تبصُ خَدتشاون اص اّويت ٍيظُ ُ. ثٌبثشايي ؿٌبخت ًطَاسدؿَد، دس وبسايي ثتي خَدتشاون ًمؾ هْوي دؿبهل هي

 [9ثشخَسداس اػت.]

ّبي هلشف ؿذُ دس ثتي اص خٌجِثضسگتشيي اًذاصُ ػٌگذاًِ دسؿت . اينداًِ هَاخِ ثَدُس ثتي خَدتشاون ّوَاسُ ثب هطذٍديت ضذاوثش اًذاصُ دسؿتد

دس ايي شايي ثٌبث [4ّبي ثضسگتش هَسد ًيبص اػت.]ّبي وَزىتش ، آة ٍ ػيوبى ثيـتشي ًؼجت ثِ ػٌگذاًِهؼوَالً ثشاي ػٌگذاًِ التلبدي ضبئض اّويت اػت ٍ

 تطميك هطذٍديت فَق  هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ اػت.

سغن ايٌىِ تطميمبت صيبدي دس هَسد تبثيشات ػٌگذاًِ ثش هـخلبت ثتي هؼوَلي كَست گشفتِ اػت، اعالػبت ووي دس هَسد ًمؾ ػٌگذاًِ دس ثتي ػلي

ثبؿذ. ثشاي وٌتشل ي ثتي تبصُ خَدتشاون ضذاوثش اًذاصُ ػٌگذاًِ هيخَدتشاون ٍخَد داسد. يىي اص خلَكيبت تبثيشگزاس ػٌگذاًِ ثش سٍاًي ٍ پبيذاس

اي ثب افضايؾ ّضيٌِ ػبخت ّوشاُ اػت. ثٌبثشايي اًتخبة ضذاوثش ّبي ؿيويبيي اػتفبدُ وشد وِ ايي اهش ثِ عَس لبثل هالضظِتَاى اص افضٍدًيخذاؿذگي هي

اًذ وِ ضيٌِ سا ًيض وبّؾ دّذ. ؿىشزي صادُ ٍ ّوىبساى دس تطميمبت خَد ثِ ايي ًتيدِ سػيذُتَاًذ ػالٍُ ثش افضايؾ وبسآيي ّاًذاصُ هٌبػت ػٌگذاًِ، هي

ّبي ثب ؿَد. اص عشف ديگش اػتفبدُ اص ػٌگذاًِثب افضايؾ ضذاوثش اًذاصُ ػٌگذاًِ، سٍاًي هخلَط افضايؾ يبفتِ ٍ هتؼبلجب توبيل هخلَط ثِ ًبپبيذاسي ثيـتش هي

سا ثِ هٌظَس  9ٍ  7/1ّبي دسؿت ثب هذٍل ًشهي ثيي ؿَد. آيتؼيي اػتفبدُ اص هبػِبّؾ وبسآيي ثتي تبصُ خَدتشاون هيضذاوثش اًذاصُ وَزىتش ثبػث و

 ]9[ وٌذ.افضايؾ وبسآيي پيـٌْبد هي

 

 

 برنامه آزمایشگاهي .2
 

ضذاوثش اًذاصُ دس ايي تطميك اص ثبؿذ. هي ّبي ثتي تبصُ ٍ ػخت ؿذُ خَدتشاونّذف اص ايي همبلِ ثشسػي تبثيش ضذاوثش اًذاصُ ػٌگذاًِ دس ٍيظگي

ثب تَخِ ثِ ضذاوثش اًذاصُ ػٌگذاًِ تغييشات الصم خْت ايدبد يه داًِ ثٌذي  .اػتفبدُ ؿذُ اػتهيليوتش  91ٍ  15، 79، 76، 5/71، 5/9ثؼذ ثب  ػٌگذاًِ 

ّبي هىؼجي اػتفبدُ ؿذُ ثشاي تؼييي همبٍهت فـبسي ًوًَِ ّبياثؼبد لبلت لطبػ ؿذُ اػت. ASTMپيَػتِ دس هطذٍدُ ؿي ثب تَخِ ثِ ضذٍد اػتبًذاسد 

 سٍص تؼييي ؿذُ اػت. 98ٍ  18، 7ّب دس ػٌيي همبٍهت فـبسي ًوًَِ ٍهتش دس ًظش گشفتِ ؿذُ ػبًتي 75×75×75

كَست  L  ٍGTM، خؼجِ Vّبي هشثَط ثِ ثتي تبصُ ًظيش اػالهپ، ليف ثتي آصهبيؾػبخت ّب، پغ اص هىبًيىي ثتي-هـخلبت فيضيىياسصيبثي ثشاي 

 ( ًـبى دادُ ؿذُ اػت.7ّب يىؼبى ثَدُ ٍ دس خذٍل )عشش اختالط اػتفبدُ ؿذُ ثشاي توبهي عشش ؿذُ اػت.گشفتِ 
 

 طزح ًسبت هصالح طزح اختالط -1جدٍل

 ػيوبى
 

 پَدسػٌگ ؿي هبػِ % فَق سٍاى وٌٌذُ

588 98/8 4/7 7788 958 154 

 

 ّاطزح اختالطًام گذاري  -2جدٍل

 C9.5 C12.5 C16 C19 C25 C32 ًبم عشش

Dmax(mm) 5/9 5/71 76 79 15 91 

 

 مصالح مصرفي .3
 

آى ثشاثش  SEٍ  71/9هذٍل ًشهي هبػِ سيض داًِ هلشفي داساي ثبؿذ. هلبلص ػٌگي هي ASTMهغبثك هلضٍهبت اػتبًذاسد ٍ ؿي هلشفي داًِ ثٌذي هبػِ 

ثتٌي، اص  ّبيهخلَطثشاي افضايؾ هيضاى وبسايي  ( تشػين ؿذُ اػت. 1( ٍ )7ّبي )هٌطٌي داًِ ثٌذي هبػِ ٍ ؿي ثِ تشتيت دس ؿىل ثبؿذ.هيدسكذ  85

دس ايي تطميك ػيوبى هلشفي . اػتفبدُ ؿذُ اػت ثبؿذهي پبيِ پلي وشثَوؼيليه اتشثش  وِ  FOSROC335فَق سٍاى وٌٌذُ ثب ًبم تدبسي 

 ( اسائِ گشديذُ اػت.1تشويت ؿيويبيي ػيوبى دس خذٍل )وبسخبًِ ػيوبى ػجضٍاس اًتخبة گشديذ.  ، تَليذ ؿذُ دسIIتيپ پشتلٌذآصهبيـگبّي اص ػيوبى 
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 هٌحٌي داًِ بٌدي هاسِ -1 شکل

  

  
 

  

 درشت داًِهٌحٌي داًِ بٌدي  -2 شکل
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 سيواى هصزفيًتايج تجشيِ شيويايي  -2جدٍل

LOI P2O5 TiO2 SO3 K2O Na2O CaO Mgo Fe2O3 Al2O3 SiO2 تشويت ؿيويبيي 

 ػيوبى 78/17% 15/5% 55/9% 65/1% 88/61% 57/8% 45/8% 97/1% - - 85/7%

 
 

 نتایج آزمایشات و بررسي آنها .4
 

 ساًتيوتز 55آسهايش جزياى اسالهپ ٍ جزياى اسالهپ  -4-1

 

خَدتشاون اػت ٍ ثِ هٌظَس تؼييي تَاًبئي تغييش ؿىل ثتي تطت اثش ٍصى خَد ثذٍى ّير ليذي ثدض ّبي سايح ثشاي ػٌدؾ خلَكيبت ثتي ايي آصهبيؾ يىي اص آصهبيؾ

 ؿَد.( هـبّذُ هي9[ ًتبيح ايي آصهبيؾ دس ؿىل )5] اكغىبن كفطِ خشيبى تؼشيف ؿذُ اػت

 

  

 ًتايج آسهايش جزياى اسالهپ -3 شکل 

ؿتَد توتبهي   وٌٌذگي ثتي اػتت. ّوتبًغَس وتِ هالضظتِ هتي     ثتي تبصُ ٍ هؼيبس ػٌدؾ لبثليت پشؿَد ًـبى دٌّذُ تٌؾ تؼلين اي وِ پغ اص پخؾ ؿذى ايدبد هيلغشُ دايشُ

 EFNARCثب تَخِ ثِ عجمتِ ثٌتذي هَػؼتِ    ّب هطذٍدُ وبسپزيشي عشش (9دس خذٍل ) هيليوتش ّؼتٌذ. 858تب  558داساي وبسپزيشي ٍ تٌؾ تؼلين دس هطذٍدُ ّب ًوًَِ

 [7ٍ  6] اػت.هـخق ؿذُ 

 

 ّاهحدٍدُ كارپذيزي طزح -3جدٍل 

 سدُ ثتي (mmخشيبى اػالهپ) ًبم عشش

- 658-558 SF1 

C9.5- C12.5- C16-C32 758-668 SF2 
C19- C25 858-768 SF3 

 

تَاى ثتِ  يبثذ. دليل ايي اهش سا هياػالهپ افضايؾ هيثبؿذ ٍ ثب افضايؾ ضذاوثش ثؼذ ػٌگذاًِ لغش داساي ووتشيي لغش اػالهپ هي C9.5عشش ؿَد، ّوبًغَس وِ هالضظِ هي

هشثَط داًؼت. ثؼلت سيضي دسؿت داًِ هلشفي دسگيشي رسات ػٌگي ثب يىذيگش صيبد ثَدُ ٍ اص عشفي ديگش هيضاى ػيوبى ثيـتشي كتشف اضبعتِ    C9.5لضخت صيبد عشش 

يبثذ. ثب افضايؾ ثؼذ داًِ ّب افضايؾ هيفضايؾ ثؼذ داًِ اص ايي دٍ ػبهل وبػتِ ؿذُ ٍ سٍاًي عششّبي ػٌگي ؿذُ اػت دس ًتيدِ لضخت ايي عشش ثبال سفتِ اػت. ثب اػغص داًِ

ِ   91ٍ  15ؿَد، دليل ايي اهش ايي اػت وِ ثب افضايؾ ثؼذ داًِ ثِ هيتضاى  ّب وبػتِ هيهيليوتش ؿبّذ آى ّؼتين وِ اص سٍاًي عشش 79اص  ّتبي دسؿتت هَختَد دس    هيليوتتش داًت

 . ؿًَذّب هيػشيغ هخلَط خلَگيشي وشدُ ٍ ثبػث افضايؾ تٌؾ تؼلين دس ايي عششهخلَط اص ضشوت 

ثبًيتِ   5ثبًيِ ًـذُ اػت) دس هطذٍدُ يه تتب   5ػبًتيوتش ووتش اص يه ثبًيِ ٍ ثيـتش اص  58ّبي ثتي ثِ ؿؼبع ؿَد صهبى سػيذى خشيبى اػالهپ عششّوبًغَس وِ هالضظِ هي

ثبًيِ ثيـتشيي صهبى سا كشف وشدُ اػت  74/4ثب صهبى  C9.5ؿَد عشش ثبؿذ. ّوبًغَس وِ هـبّذُ هيّبي اختالط هيلضخت هٌبػت عششلشاس داسًذ( وِ ايي ًـبى دٌّذُ 
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ّتبي  ٌگذاًِّب ثب ضذاوثش ػت ّير يه اص عشش دس الصم ثِ روش اػت وِ ثبؿذ.ّب هيػبًتيوتشي ثشػذ وِ ًـبى دٌّذُ لضخت صيبد ايي عشش ًؼجت ثِ ػبيش عشش58تب ثِ ؿؼبع 

 هختلف پذيذُ خذاؿذگي ٍ آة اًذاختگي هـبّذُ ًـذُ اػت.

 

 شکل  Vآسهايش قيف  -4-2

 

ؿىل اػتبًذاسد اًذاصُ گيشي ؿذُ ٍ ثِ ػٌَاى هؼيبسي ثشاي تؼييي لبثليتت پشوٌٌتذگي ٍ لضختت خويتشي ثتتي هتَسد        Vدس ايي آصهبيؾ هذت صهبى خشٍج ثتي اص يه ليف 

 ؿَد.( هـبّذُ هي4ايي آصهبيؾ دس ؿىل )ًتبيح  گيشد.اػتفبدُ لشاس هي

 

 
 Vًتايج آسهايش قيف  -4 شکل

. ثب افضايؾ ثؼذ ثبؿذلضخت صيبد ايي عشش هي وِ هغبثك آصهبيؾ خشيبى اػالهپ ًـبى دٌّذُ ثبًيِ ثَدُ  76/6ثشاثش   C9.5 صهبى تخليِ عششؿَد، ّوبًغَس وِ هـبّذُ هي

ي صهتبى  ٍلي ثب افضايؾ ثؼذ ضذاوثش اًذاصُ داًتِ ٍ دسؿتت ؿتذى هخلتَط ؿت      يبثذ؛وبّؾ هي Vؿَد ٍ هذت صهبى تخليِ ليف هياص ايي لضخت وبػتِ هيليوتش  5/71تب داًِ 

       پذيذُ سا ّب داساػت. اييثبًيِ ثيـتشيي صهبى سا دس ثيي ًوًَِ 75/8هيليوتش ثب صهبى تخليِ  91يبثذ. ثغَسي وِ هخشٍط ثتي ثب ضذاوثش اًذاصُ دٍثبسُ افضايؾ هي Vتخليِ ليف 

ِ  ّبي اختالط وبػتِ هيتَاى ثِ لضخت ايي عشش هشثَط داًؼت صيشا ثب افضايؾ ثؼذ داًِ اص لضخت عششًوي ّتبي دسؿتت دس هخلتَط تتبصُ ثتتي ػتجت       ؿَد. ثلىِ ٍختَد داًت

ٍ ّوگتي ثتَدُ ٍ ّتير گًَتِ     ثلتَست يىٌَاختت   ّتب  عشش دس توبهي Vخشٍج ثتي اص ليف  ًُطَ الصم ثِ روش اػت وِ ؿًَذ.هي Vخلَگيشي اص تخليِ ػشيغ ثتي اص ليف 

 هـبّذُ ًـذُ اػت.دس ثتي خذاؿذگي 

 

 يا پاياي الك GTMآسهايش -4-3

 

ثتي خَدتشاون ثَدُ ثِ عَسي وِ ؿبخلي ثشاي ػٌدؾ همبٍهت دس ثشاثش اًَاع خذاؿذگي دس ثتتي   ٍ هيضاى آة اًذاختگي ايي آصهبيؾ سٍؿي ثشاي تؼييي لبثليت پبيذاسي

 ؿَد.( هـبّذُ هي5ًتبيح ايي آصهبيؾ دس ؿىل ) [5]ثبؿذ.هيتبصُ 

 

 
 GTMًتايج آسهايش  -5 شکل
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دسكتذ ٍصى ًوًَتِ ثبؿتذ همبٍهتت دس ثشاثتش       75دسكتذ تتب    5اگش دسكذ هالتي وِ اص الته ػجتَس وتشدُ )دسكتذ خذاؿتذگي( ثتيي         EFNARCهَػؼِ  عجك اػتبًذاسد

دسكذ ثبؿذ هالت ثتي وبسايي هٌبػت سا ًذاسد ٍ اضتوبل وشهَ ؿذى ػغص توبم ؿذُ ثتي ٍخَد داسد  5خذاؿذگي هٌبػت اػت دس كَستي وِ دسكذ خذاؿذگي ووتش اص 

 -C9.5- C12.5ّتبي  ؿَد دسكذ خذاؿتذگي دس عتشش  ّوبًغَس وِ هالضظِ هي [7ٍ  6]دّذ.دسكذ خغش ٍلَع خذاؿذگي سا ًـبى هي 75ؿذگي ثبالي اهب دسكذ خذا

C16 هَػؼِ  دس هطذٍدُ هؼشفي ؿذُ  اػتبًذاسدEFNARC  ب ثؼلت افضايؾ ّثبؿٌذ. ٍلي دس ػبيش عششالصم سا داسا هي  ثبؿٌذ ٍ ثٌبثشايي  دس ثشاثش خذاؿذگي همبٍهتهي

 دسكذ ثَدُ اػت.  5ّب ثتي وبسايي هٌبػت سا ًذاؿتِ ٍ هيضاى خذاؿذگي ووتش اص ثؼذ ػٌگذاًِ

وِ صهبى ػجَس   C16ثِ ػٌَاى هثبل دس عشش ؿبّذ آى ّؼتين وِ دسكذ خذاؿذگي ساثغِ هؼىَػي ثب لضخت هخلَط ثتي تبصُ داسد.  Vثب همبيؼِ ًوَداس پبيبيي اله ٍ ليف 

 ثبؿذ.ّب هـَْد هيثبؿذ، دسكذ خذاؿذگي هبوضيون همذاس خَد سا داساػت. ايي سًٍذ دس توبهي عششون هي Vهخلَط اص ليف 

 

 Lآسهايش جعبِ  -4-4

 

يذُ اًؼذاد ًبؿي اص ضضتَس هيلگشدّتب عشاضتي    ثبؿذ ٍ ثِ هٌظَس ثشسػي لبثليت خشيبى ثتي تبصُ ٍ پذبثليت ػجَس ثتي خَدتشاون هيايي آصهبيؾ ثيبًگش لبثليت پشوٌٌذگي ٍ ل

ًـبى دادُ ؿتذُ  ( 6ًتبيح ايي آصهبيؾ دس ؿىل ) تَاى ٍخَد يب ػذم ٍخَد خذاؿذگي ثتي سا ثِ كَست زـوي هـبّذُ ًوَد.هي ايي آصهبيؾ ثب اًدبمّوسٌيي  ؿذُ اػت. 

 اػت.

 
 Lًتايج آسهايش جعبِ  -6 شکل

ثِ يه ًضديىتش ثبؿتذ ًـتبى دٌّتذُ     h2/h1 . ّش زِ ايي ًؼجتهطبػجِ ًوَدتَاى هيضاى ػجَس ثتي سا هي)ًؼجت اًؼذاد(  Lاص سٍي اختالف استفبع اثتذا ٍ اًتْبي هؼيش خؼجِ 

ّش دٍ اختالف  C9.5  ٍC32.5ش ّبي اختالط ؿَد عش( هالضظِ هي6لبثليت پش وٌٌذگي ثْتش ثتي خَدتشاون ٍ ووتش ثَدى تٌؾ تؼلين ثتي اػت. ّوبًغَس وِ دس ؿىل )

ايي اختالف دس اثش لضخت صيبد ثَدُ ٍلتي دس عتشش    C9.5ٍخَد داسد. دس عشش  عشش اًذ ٍلي تفبٍتي هيبى ايي دٍاستفبع يىؼبًي دس اثتذا ٍ اًتْبي هؼيش اص خَد ًـبى دادُ

C32.5 ُؿَد عشش اػت. ّوبًغَس وِ ديذُ هي ثؼلت دسؿت ثَدى هخلَط ٍ ون ثَدى لبثليت پشوٌٌذگي ثِ ٍخَد آهذC12.5 ثؼيبس ًضديه ثِ يه  اًؼذاد داساي ًؼجت

 Lؿبّذ افضايؾ اختالف استفبع اثتذا ٍ اًتْبي هؼيش خؼجتِ   ػٌگذاًِ اص ايي عشش ثِ ثؼذ. ثب افضايؾ ثؼذ ثبؿذلبثليت پشوٌٌذگي ثؼيبس ػبلي ايي عشش هي اػت وِ ًـبى دٌّذُ

 .ذثبؿهخلَط ثتي تبصُ هيٍ تَاى ػجَسي وبّؾ لبثليت پشوٌٌذگي   ثيبًگشّؼتين وِ 

 

 آسهايش هقاٍهت فشاري-4-5

 

 ؿَد( هـبّذُ هي7دس ؿىل )سٍصُ ثشاػبع ضذاوثش ثؼذ ػٌگذاًِ  98ٍ  18، 7ّب  دس ػٌيي ًتبيح آصهبيؾ همبٍهت فـبسي عشش
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 رٍسُ 95ٍ  28، 7ًتايج آسهايش هقاٍهت فشاري در سٌيي  -7 شکل

 

ِ   ضايؾ پيذا وشدُ اػت. ايي سًٍّبي اختالط افّب همبٍهت فـبسي توبم عششسفت ثب افضايؾ ػي ًوًَِّوبًغَس وِ اًتظبس هي ّتب سؿتذ ثتبثتي    ذ افضايؾ تمشيجتبً دس توتبم ًوًَت

وِ ثيبًگش تتبثيش وتن ثؼتذ ػتٌگذاًِ دس      ثبؿذهي ّبي اختالط ثؼيبس ًضديه ثِ يىذيگشسٍص همبٍهت فـبسي توبهي عشش 7ؿَد دس ػي ّوبًغَس وِ هالضظِ هي .داؿتِ اػت

تَاى ثِ ايدتبد  ايي سًٍذ سا هي ثبؿٌذوِّب هيًؼجت ثِ ػبيش ًوًَِ داساي همبٍهت ثيـتشي C32  ٍC25دٍ ًوًَِ  ُسٍص 98ٍ  18 يي . دس ػٌثبؿذهمبٍهت ػٌيي اٍليِ ثتي هي

 اختلبف داد.   تشاص ػٌگذاًِ دسؿتاػىلت ثٌذي هٌبػت ثتي ثب اػتفبدُ ػبختبس ٍ 

 

 

 گيرينتيجه .5
 

، آة اًتذاختگي ٍ  ثتذٍى ّيسگًَتِ خذاؿتذگي     ،ّوگتي ٍ يىٌَاختت  ثلَست ّبي هختلف ثتي خَدتشاون  تَاى ثب ضذاوثش ثؼذ ػٌگذاًِؿَد هيّوبًغَس وِ هالضظِ هي

 هشتفغ ًوَد.تَاى ثب اسائِ يه عشش هٌبػت هطذٍديت ضذاوثش ثؼذ ػٌگذاًِ سا ثٌبثشايي هي .ػبخت اًؼذاد

دسؿت تش تَاى ؿَد دليل ايي اهش سا هيهيليوتش ثِ ثؼذ ثبػث تغييش دس سفتبس ثتي خَدتشاون هي 79افضايؾ ثؼذ ػٌگذاًِ اص  يبثين وِثب تَخِ ثِ ًتبيح آصهبيـبت ثتي تبصُ دس هي

 ثبؿٌذ.ثْتشيي ًتبيح سا دس ثتي خَدتشاون تبصُ داسا هي C12.5  ٍC16اص ًظش خَاف سئَلَطي دٍ عشش  تَاًبيي ػجَس ٍ پش وٌٌذگي ون آى داًؼت. ؿذى هخلَط ثتي ٍ

ّبي ثتي ّبي ثتي ًذاسًذ. اهب ثب ثبال سفتي ػي ًوًَِّبي هتفبٍت تبثيش هطؼَػي ثش همبٍهت فـبسي ًوًَِاص لطبػ همبٍهت فـبسي دس ػٌيي اٍليِ  ٍخَد ضذاوثش ثؼذ ػٌگذاًِ

 دٌّذ.ثيـتشيي همبٍهت سا اص خَد ًـبى هي C32  ٍC25ّبي ؿَد ثغَسي وِ ًوًَِّب آؿىبس هيتبثيش ضذاوثش ثؼذ ػٌگذاًِ

  ثبؿذ.داساي ًتبيح هغلَة ٍ لبثل لجَلي هي C16عشش  ،ثب تَخِ ثِ سفتبس ثتي تبصُ ٍ همبٍهت فـبسي ثتي دس ػٌيي هختلفدس ًْبيت 

 

 

 قدرداني .6
 

ِ  خٌبة آلبيبى هٌْذع سػَل داٍدي ٍ هٌْذع ضويذ ػتپْشي  ثتي هؼئَليي هطتشم آصهبيـگبُثب ػپبع فشاٍاى اص هذيشيت ؿشوت ثٌيبى ثتي هـْذ، ثَيظُ   وت

 .  ثذٍى ّويبسي آًبى، اًدبم ايي پظٍّؾ هيؼش ًجَد
 

 مراجع .7
 

 ػتذّبي  ػتشسيض  دس وتبسثشد  هتَسد  ثتتي ختَدتشاون   هىتبًيىي  ٍ سئَلَطيىي ّبي ٍيظگي ثش ػٌگذاًِ هـخلبت تبثيش" (،7988ع. م. ) [ هَػَي،7] 

   ّيذسٍليىي ّبيػبصُ گشايؾ -ػوشاى هٌْذػي تْشاى،سؿتِ داًـگبُ ،"ثتٌي
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 "،ّبي هختلف ثش فتبص خويتشي ٍ همبٍهتت فـتبسي اثتش ثتتي ختَدتشاون       تبثيش اًذاصُ، ًَع فيلش ٍ ًؼجت ػٌگذاًِ"(، 7998س. ) هميوي،ع.ا. ٍ [ هملَدي، 1]

 وٌگشُ هلي ثتي خَدتشاون، هشوض ثيي الوللي ػلَم ٍ تىٌَلَطي پيـشفتِ ٍ ػلَم هطيغي،اسديجْـت  

ثشسػي تبثيش اًذاصُ ػٌگذاًِ ثش خَاف سفتبسي هتالت تتبصُ ختَدتشاون، وٌگتشُ هلتي ثتتي       " (،7998س. ) خَؽ ًظش، ٍ ى. ع.  ليجش، م. ٍ [ ؿىشزي صادُ،9]
 هشوض ثيي الوللي ػلَم ٍ تىٌَلَطي پيـشفتِ ٍ ػلَم هطيغي،اسديجْـت   "خَدتشاون،

ًتـبسات ػلوتي داًـتگبُ   ، ا79، ٍيشايؾ " عشاضي ٍ وٌتشل هخلَط ّبي ثتي" م. ايشاخيبى،ع. س. ٍ تشخوِ خبلَ، ٍي.ػي. پبًبسع،  اع.اذ ٍ [ وؼوبتىب،4]

 كٌؼتي ؿشيف.

اٍليي وبسآگتبُ تخللتي   ، تبصُ ٍ ػخت ؿذُ خَدتشاونثتي  ػٌگذاًِ ثش خَاف داًِ ثٌذي تبثيش " (،7998هبّوتيبى،م.) ى. ع.  ليجش،م.  [ ؿىشزي صادُ،5]
  7985اػفٌذ  78،داًـىذُ فٌي داًـگبُ تْشاى  "، ثتي خَدتشاون

[6] EFNARC,"specification and Guidelines for self-compacting concrete", Feb.2002, 32pp., 

http:/www.efnarc.org/ 

[7] EFNARC,"the Europein Guidelines for self-compacting concrete", May.2005, 68pp., 

http:/www.efnarc.org/ 

 


