پرسش و پاسخ
جناب آقاي دكتر محسن تدين
قسمت اول سئواالت  :راجع به بتن هاي ساخته شده از باطله هاي كارخانجات زغالشويي
-1در ايران و يا به طور کلي در خارج از ايران راجع به ساخت بتن با جايگزيني درصدي از سيمان با باطله هاي
کارخانجات زغالشويي تحقيقاتي صورت گرفته است  ،و در صورت انجام شدن تحقيقات  ،نتايج آن به چه صورت
مي باشد ؟ ( الزم به ذکر است طبق جستجوهاي انجام شده از تنها مورد تحقيقاتي ميتوانم از جايگزيني باطلهه
هاي کارخانجات زغالشويي شرکت زغال سنگ البرز مرکزي در فرايند توليد سيمان کارخانهه سهيمان مازنهدران
نام ببرم )
 -2با توجه به اينکه باطله هاي کارخانجات زغالشويي شهام باطلهه جيهگ ماشهين (در انهدازه اي بهين ماسهه و
سيمان ) و باطله فلوتاسيون (به نرمي سيمان ) مي باشد آيا اين باطله ها به جاي سيمان بايهد جهايگزين شهوند
ويا ميتوان به جاي ماسه هم جايگزين نمود و به چه نسبت هايي ميتوان اين کار را انجام داد ؟
-3آيا نياز به بررسي مقدار خاکستر موجود در اين باطله ها مي باشد و به چه روشي اين بررسي انجام ميشود ؟
قسمت دوم سئواالت :سئواالتي كلي
 -1با توجه به اينکه شن 1.1و شن  2.1به صورت جداگانه انبار ميشوند براي بررسي دانه بنهدي آنهها ،آيها بايهد
جداگانه هرکدام را تحت آزمايش دانه بندي قرار دهيم و سپس با منحني هاي استاندارد حداکثر اندازه سهنگدانه
 12.1و  21ميليمتر مقايسه کنيم و يا اينکه با توجه به نسبتي وزني با هم مخلوط کنيم ؟
 -2در ساخت بتن به صورت دستي چه مدت ميتوان عمليهات مخلهوط کهردن را (بهراي جلهوگيري از افهزايش
درصد هواي آن ) ادامه داد ؟
-3براي ساخت نمونه شاهد جهت بررسي اثر اين باطله از چه روشي از طرح اخهتطط بهتهر اسهت اسهت اده کهنم
روش ملي طرح مخلوط يا روش طرح اختطط بتن بر اساس  ACI211.1يا از چه روش ديگري مي تهوان بههره
گرفت ؟
مليحه شاهين زاده
عضو حقوقي انجمن بتن ايران
سركار خانم مهندس ملحيه شاهين زاده
عضو حقوقي انجمن بتن ايران
باسطم و احترام ،در پاسخ به پرسش مورخه  1333/4/4سرکار که دو بخش و جمعاً  6پرسش را در بر مي گيرد،
نظر سرکار را به پاسخ هاي ذي جلب مي کنم.
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1ه باطله هاي هاي کارخانه ذغال شوئي معموالً حاوي سنگها يا ماسه هائي است که از کربن و مهواد سهوختني و
کم ارزشي براي سوزاندن برخوردار است و مواد سيليسي يا آلوميني مي تواند در آن باشهد .بهرحهال آنهاليز ايهن
باطله ها براي هر کاربري ضروري است .معموالً اين باطله ها مي تواند به عنوان کمك سوخت به مواد اوليه کوره
پخت سيمان اضافه شود تا پس از سوختن مواد آلي آن ،باقيمانهده بتوانهد در فعه و ان عهاالت کهوره سهيمان و
تشکي فازها شرکت کند و خاکستر آن نيز در کلينکر بصورت ترکيبي يا دست نخورده حضور يابد.
اينکار معموالً در کشورهاي داراي زغال سنگ فراوان در آسياي مرکزي و شرقي ،اروپا ،آفريقا و امريکاي شهمالي
و جنوبي انجام مي شود و ضمن کمك به افزايش کي يت سيمان ،کمکي به سوخت کوره مي کند.
بديهي است چنانچه مواد زغال دار مستقيماً به سيمان اضافه شود مشکطت جدي را براي مطت يها بهتن حاصهله
بوجود مي آورد .حتي به عنوان شن و ماسه نيز اجازه نمي دهند از اين مواد است اده گردد و استانداردها و آئهين
نامه ها محدوديت  0/1يا  1درصد را براي وجود زغال  ،زغال سنگ و لينيت در سنگدانه ها دارند.
 2ه همانطور که در پرسش اول پاسخ داده شد اين مواد به عنوان سيمان و نه به عنوان ماسه نمهي تواننهد بکهار
روند.
3ه اگر قرار باشد اين مواد جداگانه سوخته شود و به سيمان اضافه گردد مي توان به بررسي مقدار و کي يت ايهن
خاکسترها به عنوان يك پوزوالن پرداخت .اين خاکستر طبهق  ASTM C618يها طبهق اسهتاندارد ملهي 3433
ايران مي تواند مورد آزمايش قرار گيرد .بديهي است امکان دارد بها مشخصهات ذکهر شهده در ايهن اسهتانداردها
تطابق نداشته باشد اما بهرحال کي يت آن مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
 4ه مسلماً اگر سنگدانه هاي درشت جداگانه انبار و مورد است اده قرار مي گيرند ،بايهد جداگانهه مهورد آزمهايش
دانه بندي واقع شوند .بهرحال وقتي جداگانه دانه بندي مي شوند بايد با محدوده استاندارد متناظر بها حهداق و
حداکثر اندازه اسمي خود مورد بررسي قرار گيرند .بديهي است عدم انطباق کام آنها با محدوده استاندارد بهراي
است اده کننده از آنها يك فاجعه تلقي نمي شود زيرا کاربر مي تواند با تغيير نسهبت اخهتطط آنهها بهه شهني در
محدوده استاندارد دست يابد .اگر نتواند مخلوط شن با محدوده استاندارد داشته باشد نيهز چنهدان مههم نيسهت
زيرا هدف غائي و نهائي داشتن مخلوط سنگدانه يا بتن مناسب با ويژگي هاي مورد نظر مي باشد و مي تهوان بها
تعيين سهم شن و ماسه احتماالًًٌ به اين مهم دست يافت.
 1ه در ساخت بتن بصورت دستي معموالً مدت اختطط خيلي زيادتر از اعداد ذکر شده براي اخهتطط بها وسهاي
مکانيکي است و محدوديتي را ندارد .اختطط دستي به افزايش درصد هواي محبوس منجر نمهي شهود حتهي در
اختطط مکانيکي نيز افزايش درصد هواي بتن گزارش نمي شود مگر اينکه از مواد حبابزا يا روان کننده اسهت اده
گردد .که در اين حاالت نيز با افزايش شديد مدت اختطط ،گزارش شده است که درصد هواي بهتن کهاهش مهي
يابد .بديهي است زمان بسيار کم اختطط ،کاهش هوا را در بردارد و در زمانهاي معمول ،هواي مهورد نظهر توليهد
مي گردد و به مدت زمان  1تا  3دقيقه (بسته به رواني بتن و نسبت آب به سيمان) بهراي رسهيدن بهه حهداکثر
درصد هواي مورد نظر نياز دارد(در اختطط مکانيکي)
بهر حال براي اختطط دستي هيچ گزارش خاصي وجود ندارد و بهتر است اختطط دستي را بکار نبرد.
فصلنامه
انجمن بتن ایران
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 6ه روشهاي طرح مخلوط بتن در اص ت اوت چنداني ندارند به شرط اينکهه مخلهوط آزمايشهي سهاخته شهود و
اصطحات الزم در آن انجام گردد .بهر حال از آنجا که در روش ملي طرح مخلوط ،انعطاف پهييري بهراي مصهرف
انواع مواد مختلف وجود دارد ارجح است  .در روش  ACI 211. 1کاربر بايد از تبحر بيشتري برخهوردار باشهد و
همه مواد و مصالح مصرفي بايد طبق استانداردهاي  ASTMباشد که معموالً چنين نيست.
محسن تدين
جناب آقاي دكتر تدين
باسطم،
احتراماً به استحضار مي رساند يك شرکت ساختماني عضو انجمن بتن ايهران از حهدود  2سهال قبه بهه عنهوان
پيمانکار اجرايي ساخت يك کارخانه را در استان کرمان آغاز نموده است.
در پروژه ،طراح سازه ها رده مقاومتي بتن را ( C25مقاومت فشاري  210کيلهوگرم بهر سهانتي متهر مربهع بهراي
نمونه استوانه اي) براساس مبحث نهم مقررات ملي ساختمان انتخاب نموده است .مشاور طرح به دليه شهراي
محيطي موجود و نگراني از حمله سول ات و کلر موجود در خاك و با استناد به جدول 3هه6هه( 1حهداق مقهدار
سيمان ،نوع سيمان ،نسبت آب به سيمان با توجه به دسته بندي شراي محيطي بتن مسلح در معهر

يونههاي

کلريد) الزم مي داند که طراحي بر اساس رده مقاومتي  C30انجام گيرد .از طرفي پيمانکار معتقد است که مهي
توان بر پايه همان طرح اوليه (رده مقاومتي  )C25سازه را اجرا نموده و بر روي بتن هاي انجام شهده و در محه
هايي که در تماس با خاك است از پوشش امولسيون قيري است اده نمود تا حمله مواد مضر جلوگيري گهردد .بها
توجه به اينکه در مورد پوشش هاي ميکور درمتن مبحث نهم مقهررات ملهي سهاختمان اشهاره اي نشهده اسهت.
خواهشمند است در اين زمينه اظهار نظر فرموده ،مرحمت نمائيد نظر جنابعالي به نحو مقتضي توس همکهاران
محترم به اين کارگاه منعکس گردد.
پيشاپيش از اظهار نظر کارشناسي آن استاد محترم صميمانه قدرداني مي نمايد.
اردشير اقسام
عضو حقوقي انجمن بتن ايران
جناب آقاي مهندس اقسام
عضو محترم حقوقي انجمن بتن ايران
باسطم و احترام،
بازگشت به پرسش جنابعالي ،پاسخ الزم به شرح زير در اختيار قرار مي گيرد.
 1ه همانطور که بدرستي مطرح فرموده ايد در مبحث نهم مقررات ملي ساختماني ايران در مواردي کهه شهراي
محيطي خاك و آب مجاور اقتضا مي کند الزم دانسته است که رده مقاومتي  C30بکار رود .الزم بهه ذکهر اسهت
که در آئين نامه هاي ديگر مانند ACI 318Mيا ACI 201.2Rمعموالً به جهاي مطهرح نمهودن رده مقهاومتي،
حداکثر نسبت آب به سيمان و نوع سيمان مصرفي را منظور نمهوده انهد و مبنهاي مبحهث نههم مقهرر ات ملهي
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ساختماني براي اينجانب مشخص نيست اما بهرحال براي ساختمانهاي معمولي متعارف در محدوده کهاربرد ايهن
مقررات ،الزم االجرا مي باشد.
 2ه چنانچه مقادير يون سول ات و ساير امطح در خاك و آب مجهاور شهالوده هها در ايهن پهروژه مشهخص باشهد
اينجانب مي توانم توصيه دقيق تري را داشته باشم.
 3ه در هيچيك از آئين نامه هاي موجود زماني که مقدار يون سهول ات و کلريهد (بهويژه سهول ات) خيلهي زيهاد
نيست موضوع نياز به پوشش در سطح بتن را مطرح نمي کنند و ضرورتي براي آن ذکر نمي نمايند.
 4ه پوشش هاي امولسيون قيري معموالً پوشش هائي نيستند که بتوانند در زماني که رطوبت و آب در مجاورت
آنها طوالني مدت است وظايف خود را به درستي انجام دهند و ممکن است حداکثر يکسال تاخير در ن هوذ مهواد
ايجاد نمايند که در مقايسه با عمر پروژه ،ناچيز بنظر مي رسد .ليا عليرغم رواج اين پوشش ها در همه کارگاههها
و پروژه ها در ايران (بويژه پروژه هاي ن ت و گاز و پتروشيمي که مبدع اين نوع پوشش ها در کشهور بهوده انهد و
طرفدار آن مي باشند) بنده اعتقاد دارم که بتن به تنهائي و با توانائي خود بايد با عوامه مختلهف مقابلهه کنهد و
اين امر به پايائي آن کمك بهتري مي کند .بنابراين در مجموع بنظر مي رسد همان رده  C30بکار رود و يها بهه
ضواب

 ACIيا EN 206و يا آبا مراجعه گردد.
محسن تدين

استاد گرامي جناب آقاي دكتر تدين
با توجه به دماي اعطم شده از رسانه ها بين  30و زير  40درجه سانتي گراد ولي در عم بين ساعت  13تها 11
اوج گرما و دماي واقعي در محي بتن ريزي و مستقيم زير آفتاب باالي  10درجه سانتي گهراد توسه دماسهنج
مي باشد ،و تهيه بتن آماده از کارخانه که هيچگونه تمهيداتي براي کاهش دماي بتن انجام نمي گيرد و در طهي
روز در حجم هاي باال بتن ريزي داريم ،چه پيشنهادي براي کاهش دماي بتن حين بتن ريزي و عم آوري بهتن
داريد .ضمناً عيار بتن  400کيلو گرم برمتر معکب سيمان دارد لط ا" راهنمائي فرمائيد.
پرويز تقي زاده
عضو حقيقي انجمن بتن ايران
جناب آقاي مهندس پرويز تقي زاده ،عضو محترم حقيقي انجمن بتن ايران
باسطم و احترام ،با توجه به پرسش جنابعالي در مورد شراي محيطهي گهرم تابسهتاني حهاکم بهر بهتن ريهزي
بدينوسيله پاسخ آن تقديم مي گردد.
 1ه در بحث بتن ريزي در هواي گرم معموالً دو عام بايد مدنظر قرار گيهرد .عامه اول دمهاي بهتن در هنگهام
ريختن و عام دوم تبخير از سطح بتن مي باشد.
بهر حال دماي هوا در هر مورد موثر است اما تنها عام تاثير گيار نمي باشد و در مراجع اصلي و معتبر امهروزي
دماي هوا بعنوان مطك شراي هواي گرم ذکر نمي شود.
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 2ه حداکثر دماي بتن در هنگام ريختن ،در آبا و مبحث نهم مقررات ملهي و اغلهب مشخصهات فنهي عمهومي و
خصوصي موجود 32 ،درجه سانتي گراد مي باشد .بديهي است وقتي هوا گرم مي شود دماي بتن در پاي کار نيز
متناسباً افزايش مي يابد.
چنانچه دماي بتن در پاي کار زيادتر از حد مجاز باشد قاعدتاً بتن نبايد بکار رود .راه ح منحصهر ب هرد در ايهن
رابطه براي کاهش دماي بتن ،است اده از نيتروژن مايع و تزريق آن به تراك ميکسر و مخلوط نمودن مجدد بهتن
مي باشد.
است اده از يخ و موارد مشابه بدلي تغيير در نسبت آب به سيمان بتن مجاز نمي باشد.
 3ه بديهي است با عنايت به موارد فوق ،مصالح مصرفي در بتن بايد خنك باشد يا خنك شود تا بتنهي بها دمهاي
مناسب بدست دهد به نحوي که پس از حم  ،در پاي کار دماي قابه قبهولي داشهته باشهد .خنهك سهازي آب،
است اده از يخ به جاي بخشي از آب بتن ،خنك سازي سنگدانه از جمله اقدامات معمول و رايج مي باشد .مسهلماً
بهترين شيوه ،جلوگيري از باال رفتن دماي اجزاي مصرفي در بتن است که معموالً از آن غ لت مي شود.
 4ه درچنين روزهاي گرمي نبايد در ساعات بعدازظهر بتن ريزي نمود .زمان مناسهب از سهحر تها پهيش از ظههر
است و زمان مناسب ديگر از نيمه شب تا صبح خواهد بود که بنده زمان اول را بهتر مي دانم .
 1ه اگر نمي توان شراي الزم را ايجاد کرد ،نبايد اجازه بتن ريزي در چنين شرايطي را صادر نمود.
 6ه براي کاهش شدت تبخير نيز بايد از بتن با دماي پائين است اده نمود .هم چنين دماي زيهادتر ههوا ،رطوبهت
نسبي کمتر و سرعت بيشتر وزش باد در کنار تابش آفتاب ،باعث افزايش شدت تبخير مهي شهود کهه مهمتهرين
عارضه آن خشك شدن سطح بتن خميري تازه و جمع شدگي آن و معموالً ترك خوردگي سطح آن مي باشد.
ايجاد پوشش سطحي روي بتن مانند نايلون يا است اده از مواد شيميائي عم آوري کننهده بهر روي سهطح بهتن
تازه متراکم مي تواند به کاهش شديد تبخير منجر گردد.
 1ه عيار سيمان بتن تاثير خاصي بر قرار گيري در شراي هواي گهرم نهدارد امها سهيمان زيهاد ،اسهتعداد تهرك
خوردگي بتن تازه را در زماني که تبخير زياد است بيشتر مي کند .هم چنين عيار سيمان بيشتر مي تواند دماي
مغز بتن را در ساعات و روزهاي آينده باالتر برد و با توجه به دماي سطحي بتن ،گراديان حرارتي را بيشهتر کنهد
و احتمال ترك خوردگي حرارتي را باالتر برد.
 8ه در عم آوري بتن (بجز عم آوري اوليه ح اظتي) ،اقدام خاص ديگري ضرورت نهدارد .بهرحهال در چنهين
شرايطي که تبخير زيادتر است نياز به رطوبت رساني به بتن بيشتر مي گردد و از اين نظر ،عم آوري با اشهکال
بيشتري همراه مي شود .بهرحال توصيه مي شود در اين شراي (بهويژه و قتهي از ضهخامت بهتن زيهاد اسهت) از
عملياتي که موجب خنك شدن شديد سطح بتن مي گهردد اکيهد ًا خهودداري گهردد زيهرا بهه افهزايش گراديهان
حرارتي و ترك خوردگي ناشي از آن مي انجامد.
 3ه بهرحال طبق استاندارد  6044ايران ،فروشنده بتن آماده موظف است در پاي کار بتني با دماي کمتهر از 32
درچه سانتي گراد را تحوي دهد .همانگونه که مقاومت و رواني جهز ويژگهي ههاي الزم الرعايهه بهتن آمهاده در
استاندارد  6044مي باشد ،رعايت دماي حداکثر بتن نيز در چنين شرايطي ضروري است.
محسن تدين
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جناب آقاي دكتر تدين
با سطم،
احتراماً ضمن تقدير و تشکر از زحمات جنابعالي که در آن انجمن محتهرم زحمهت پاسهخگويي بهه سهواالت بهه
وجود آمده را در زمينه فناوري بتن داريد ،خواهشمند اسهت مها را در خصهوص مهوارد مطروحهه زيهر راهنمهايي
ب رمائيد.
پيشاپيش از زحمات جنابعالي کمال تشکر را داريم.
 1ه با توجه به آئين نامه پايايي بتن در شراي محيطي خليج فارس ،شهراي محيطهي حهاکم بهر مخهازن بتنهي
همجوار آب در شراي غير محي خليج فارس (مثطً شهر تهران) با چه ميزان کلر آزاد و يها کلهر محلهول در آب
در معر

حمله يون کلر تلقي مي گردد؟

با استناد به رديف  12جدول 3ه10ه 18ص حه  121مبحث نههم ويهرايش  32و عهدد مجهاز  ،PPM 1000آيها
ميتوان مرز خورندگي را  PPM 1000استنباط کرد؟
ت اوت مابين دو واژه کلر آزاد با کلر محلول در آب چيست؟
 2ه اگر نتيجه آزمايش سنگدانه ها در آزمهون واکهنش زايهي قليهايي کوتهاه مهدت مطهابق اسهتاندارد ASTM

 C1260کمتههر از  0/1درصههد بههه دسههت آمههده باشههد ،آيهها در صههورت افههزايش قليائيههت کهه سههيمان
( ) TOTALALKALIبهه ميهزان بهيش از پنجهاه درصهد بهاالتر از حهد مجهاز اسهتاندارد ،در سهازه ههاي آبههي
واکنشزايي محتم خواهد بود؟
 3ه آيا در آزمايش مقاومت بتن در برابر سيک هاي ذوب و انجماد مطابق استاندرد  ASTM C666امکان بيش
از  300سيک مطابق با م اد استاندارد مربوطه بر روي بتن وجود دارد؟ در صورتي که اين امکان وجهود دارد در
چه مواردي الزامي است و چگونه جوابها را بايد ت سير کرد؟
آرش نواب ايراني و نادر مهيني
عضو حقيقي انجمن بتن ايران
جناب آقاي مهندس نواب ايراني و آقاي مهندس مهيني
اعضاء محترم حقيقي انجمن بتن ايران
با سطم و احترام،
بازگشت به پرسش آن دو بزرگوار که در تاريخ  ،33/1/1بدون شماره و تهاريخ واصه شهد بدينوسهيله پاسهخ آن
بصورت مختصر تقديم مي گردد.
1ه مرزي براي وجود يون کل ريد محلول در آب يا موجود در خاك يا معلق در هوا براي قهرار گهرفتن در شهراي
خورنده تعيين نشده است .براي مثال بايد گ ت که در شراي محيطي خليج فارس و اطراف آن نيز حدي بهراي
يون کلريد آب و خاك مجاور و هوا مشخص نشده است بلکه از آنجا که اجماالً محي خورنده بهه حسهاب آمهده
است ،ضواب و معيارها و دستورالعملهائي براي اين شراي محيطي تدوين گشته است.
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بنابراين بهراي مخهازن بتنهي کهه در تمهاس بها آب و خهاك قهرار دارنهد ميهزان کلريهد محلهول در آب و خهاك
مجاورمحدود نشده است و يا در شراي خاصي از حضور يون کلريد ،ضواب و معيارههاي خاصهي ارائهه نگرديهده
است.
بهرحال به هيج وجه نمي توان به استناد رديف  12جدول  18-10-3صه حه  121مبحهث نههم مقهررات ملهي
ساختماني سال  32حد مجاز  PPM 1000را براي آب مجاور بعنوان مرزخورندگي در نظر گرفت.
در واقع چند واژه وجود دارد که بايد توضيح داده شود زيرا دو واژه از آنها را شما ظهاهراً تحهت عنهوان يهك واژه
ذکر نموده ايد .کلر آزاد با کلريد آزاد يا يون کلر آزاد مت اوت است .کلر آزاد همان کلري است که بصورت گهاز از
آب استخرهاي شنا يا آب لوله کشي (شرب) شهري متصاعد مي شود و بوي کلر مي دهد.
کلريد آزاد يا يون کلر آزاد واژه اي مختص بتن است اما کلريد محلول در آب مي تواند واژه اي بهراي آب ،خهاك
يا بتن باشد .کلريد محلول در آب موجود در بتن به نوعي همان کلريد آزاد بتن مي باشد و تقريباً معادل يکديگر
هستند .بهرحال کلريد يا يون کلريد آزاد داراي بوي خاصي نيست (مانند نمك طعام)
کلريد محلول در اسيد موجود در بتن در برگيرنده همه کلريدهاي محلول و غير محلول در آب موجهود در بهتن
است که به نوعي همان کلريد ک بتن نيز نام دارد و تقريباً با يکديگر برابر مهي باشهند .يهون کلريهد محلهول در
اسيد شام کلريدهاي ترکيب شده با  C3Aمي باشد که همان نمك فريدل است.
اصوالً يون کلر همان کلريد يا يون کلريد مي باشد و با کلر مت اوت است.
 2ه اگر سنگدانه ها واکنش زا به حساب نيايند نيازي به ايجاد محدوديت در مواد قليهائي سهيمان وجهود نهدارد.
ضمناً در استانداردهاي موجود سيمان ،محدوديت اجباري براي قليائي ها موجهود نيسهت بلکهه اگهر قهرار باشهد
سيماني کم قليا داشهته باشهيم محهدوديت  0/6درصهد اعمهال مهي گهردد .ضهمن ًا در صهورت واکهنش زا بهودن
سنگدانهها ممکن است راه ح ديگري بجز است اده از سيمان کم قليا مانند بکارگيري پوزوالن يها سهرباره بکهار
گرفته شود.
توجه شود که در يك بتن که در محي مرطوب و آبدار قرار دارد ،بهرحال کم و بيش ممکن است واکهنش زائهي
بين قليائي ها و برخي کاني هاي موجود در سنگدانه وجود داشته باشد اما اين واکنش هها و محصهوالت آنهها در
حدي نخواهند بود که به بتن آسيب برسانند .بهرحال اگر قليائي ها حضور داشهته باشهند امها کهاني واکهنش زا
نباشد يا کم باشد مشکلي پيش نمي آيد.
 3ه در آزمايش مقاومت بتن در برابر چرخه هاي يخ زدن و آبشدن مطابق  ، ASTM C666مسلماً امکان انجهام
آزمايش گسترده تر با بيش از  300چرخه وجود دارد و کسي نمي تواند مانع آن شود ،اما نتيجه حاصهله از ايهن
آزمايش و يافتن ضريب دوام با وجود  300چرخه معنادار و قاب مقايسه با ضواب موجود در مشخصات فني بتن
و آئين نامه ها نمي باشد .بنابراين چنين کاري ممکن اما بي فايده يا کم فايده است و راهي براي ت سهير جوابهها
به ذهن بنده نمي رسد فق مي توان گ ت که براي مثال در  400يا  100چرخه يخ زدن و آبشدن ضهريب دوام
 Aبدست آمده است .بهرحال اگر در جائي براي چنين تعداد چرخهه اي ضهريب دوام معينهي ذکهر شهده باشهد
اينکار منجر به فايده خواهد شد.
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باعر

سطم و ادب و احترام خدمت جنابعالي و با آرزوي قبهولي طاعهات و عبهادات بهه استحضهار مهي رسهاند

چنانچه در جلسات حضوري به دفعات مطرح شهده در حهال حاضهر نحهوه فهروش و قراردادههاي بهتن و کهارت
اططعات پيمانه در شهر مشهد به گونه اي تنظيم شده که عيار بتن و رده ي مقاومتي به صهورت تهوام درج مهي
گردد و اين موضوع به خصوص در شراي بحران و رکورد فعلي موجهب شهده توليدکننهدگان کهه قابليهت ههاي
بيشتري به لحاظ علمي و فني دارند نتوانند فن آوري هاي خاص را براي کاهش سيمان و افزايش رده مقهاومتي
به کار ببرند.
البته بحث فوق در جلسات هيات مديره و مجمع عمومي مطرح شده و قرار است در صورت تاييد مراجع ذيهرب
عيار بتن در قراردادها و کارت اططعات پيمانه حيف و فق رده ي مقاومتي قيد گردد.
حال از جنابعالي که در زمينه بتن صاحب نظر هستيد تقاضا داريم در صورت امکان دالي فني ه توجيهي حيف
عيار را به صورت مکتوب ارائه فرماييد تا از طريق اين انجمن پيگيريهاي الزم انجام گردد.
قبطً از حضرتعالي کمال تشکر را داريم.
سعيد قاضي خاني ـ دبير انجمن
جناب آقاي مهندس سعيد قاضي خاني
رئيس محترم انجمن صنفي توليدكنندگان بتن و قطعات بتني خراسان رضوي
باسطم و احترام،
بازگشت به نامه پرسش شماره  331/6183مورخه  ،1333/1/11ضمن تشکر از الطهاف آن جنهاب و بها
توجه به آنچه در جلسات حضوري مطرح گرديد نکات زير در پاسخ به پرسش مزبور خاطر نشان مي گردد.
 1ه کارت اططعات پيمانه محصول انجمن يا استان يا شرکت خاصي نيسهت و در اسهتاندارد  6044ايهران بهدان
پرداخته شده است و موارد خاصي را بعنوان حداق اططعات الزم براي خريدار بتن مطرح مهي کنهد کهه از ايهن
موارد عيار سيمان ،نوع سيمان و نسبت آب به سيمان و رده مقاومتي ،اسطمپ ،حهداکثر انهدازه سهنگدانه و  ...را
مي توان نام برد.
بهرحال حيف يکي از اين اططعات به بهانه درج اططعات ديگر ابداً صحيح و قاب قبول نمي باشد.
 2ه مسلم است که يك رابطه هميشگي و تنگاتنگ دائمي بين عيار سيمان و رده مقاومتي يا مقاومت بتن وجود
ندارد .بدين ترتيب هرتوليدکننده بتن آماده با توجه به نوع سيمان ،نهوع سهنگدانه مصهرفي و روانهي بهتن ،عيهار
سيمان خاصي را با عنايت به سطح کنترل کي ي و نظارت بر ساخت بتن است اده مي کند و مي تواند با اسهت اده
از مواد افزودني روان کننده و بويژه است اده از سيمانهاي پرمقاومت تر و شن هاي شکسته تر ،سيمان مصهرفي را
کاهش دهد اما بايد اططعات مزبور را در کارت پيمانه درج نمايد.
 3ه الزم است با فرهنگ سازي مناسب به خريدار ت هيم نمود که عيهار سهيمان نقهش جهدي و هميشهگي را در
کسب مقاومت اي ا نمي کند و بجاي توجه به عيار سيمان و شناخت بتن از طريق عيار سيمان ،بايد بهه مقاومهت
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فشاري به عنوان مهمترين مشخصه در حال حاضر پرداخت زيرا در مشخصات فني بتن و آنچه طراحي سهازه اي
برمبناي آن شک مي گيرد رده مقاومتي و مقاومت فشاري مشخصه است نه عيار سيمان.
اميد است حرکت مثبت و اساسي آن انجمن در استان شاخص خراسان رضوي که در بسياري از موارد به عنهوان
يك استان پيشرو مطرح بوده است بتواند سرمشق مناسبي براي سايرتوليدکنندگان بتن آمهاده در سهطح کشهور
باشد.
محسن تدين
جناب آقاي دكتر محسن تدين
باسطم،
احتراما" به استحضار مي رساند که يهك شهرکت پيمانکهاري مهدتها پهيش بهراي سهاخت پهروژه اي در جنهوب
کشور(حاشيه خليج فارس) اقدام به تهيه خاکستربادي نموده است و کيسه هاي بزرگ خاکستر بادي در محوطه
روباز به مدت قاب توجهي در زير آفتاب و باران مانده است .پرسش مهم در رابطه با اين خاکستر ههاي بهادي در
اين پروژه با توجه به شراي و مدت انبار کردن اين است که آيا اين خاکستربادي ( )FlyAshدچهار فسهاد شهده
است و آيا مي توان آن را در بتن هاي با اهميت و بادوام مورد نظر مصرف نمود؟
بهرحال چنانچه در مصرف اين خاکسترهاي بادي مشکطتي بوجود مي آيد توضيح دهيد.
عسگراحدي
عضو حقوقي انجمن بتن ايران
جناب آقاي مهندس عسگراحدي  -عضو محترم حقوقي انجمن بتن ايران
باسطم و احترام،
با توجه به پرسش جنابعالي در مورد فساد خاکستر بادي( ، )FlyAShپاسخ مربوطه به شرح زيرعنوان ميگردد.
 1ه خاکستر بادي نوع  Fبه رطوبت حساس نيست و در طول زمان در زير بارندگي در انبار و کيسه هاي مربوطه
کي يت خود را تا حد زيادي ح ظ مي کند .از اين نظر بايد گ ت که بسياري از پوزوالنهاي طبيعي و مصهنوعي و
حتي سرباره ها داراي اين خاصيت هستند زيرا مستقيماً با آب ترکيب نمي شوند و نياز به حضور  Ca(OH)2يها
مواد قليائي ديگر مانند  NaOHو  KOHبراي شروع واکنش با آنها يا واکنش با آب دارند.
 2ه خاکستر بادي نوع  Cبدلي وجود اکسيد کلسيم زياد مي تواند مستقيماً بها آب نيهز ترکيهب شهود و دچهار
فسادي شبيه به فساد سيمان گردد .بهرحال معموالً خاکستر بادي وارداتي ايران از نوع  Fمي باشد و شام ايهن
مورد نمي شوند .بهرحال مي توان ويژگي هاي خاکستر بادي نوع  Cو Fرا طبق  ASTM C618آزمهايش نمهود
و کنترل کرد.
 3ه بديهي است در صورتي که خاکستر بادي در زير باران مرطوب شود بايد مقدار آب موجود در آن از آب بهتن
کسر شود و به وزن خاکستربادي خشك اضافه گردد تا وزن خاکستر بهادي مرطهوب مصهرفي بدسهت آيهد .ههم
چنين ممکنست وجود رطوبت زياد در خاکستر بادي ،انتقال آنرا توس اسکروي سيلو دچار اختطل نمايد.
محسن تدين
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جناب آقاي دكتر محسن تدين
ضمن تقدير و تشکر از زحمات جنابعالي که در انجمن بتن ايران به جهت پاسهخگويي و راهنمهايي در خصهوص
سواالت به وجود آمده در زمينه فناوري ،خواهشمند است در خصوص سوال زير اينجانب را راهنمايي ب رماييد.
با عنايت به لزوم است اده از واتراستاپ در مخازن بتني نگهداري آب شرب ،نحوه انجام آزمايش ههاي واتراسهتاپ
مورد بحث است.
ليا تقاضا دارم با عنايت به آئين نامه  ASTM D412تصريح ب رمائيد که آزمايش مقاومت کششي و ازدياد طول
نسبي واتراستاپ صرفاً در جهت طولي الزم االجرا است يا در هر دو جههت طهولي و عرضهي بايهد انجهام شهود و
اينکه آيا معيارهاي پييرش مندرج در استاندارد  CRD C572براي هر دو جهت طولي و عرضي مي باشد؟
نادر مهيني
عضو حقيقي انجمن بتن
جناب آقاي مهندس مهيني
عضو محترم حقيقي انجمن بتن ايران
باسطم و احترام،
با توجه به پرسش شما طي نامه شماره  4661مورخه  1333/6/4در مورد واتراستاپ مهورد اسهت اده در مخهازن
بتني آب به استحضار مي رساند که آزمايش مقاومت کششي و ازدياد طول نسبي واتراستاپ هم در جهت طهولي
و هم در جهت عرضي مهم است.
به نوعي بايد اذعان کرد که مقاومت کششي و ازدياد طولي نسبي در جهت عرضي مهم تر از جهت طهولي اسهت
زيرا بدلي تغييرات ابعادي ناشي از تغيير دما و رطوبت ،تغيير فاصله در مح درز وجود دارد کهه تهاثير خهود را
بصورت عرضي در نوار آب بند بوجود مي آورد.
بنابراين معيارهاي پييرش مندرج در مشخصات و ويژگي هاي اسهتاندارد اعهم از  CRDC 572و غيهره ،ههم در
جهت طولي مهم است و هم در جهت عرضي .و چه بسا رعايت آن در جهت عرضي ،از اهميت بيشتري برخوردار
مي باشد.
محسن تدين
استاد گرامي جناب آقاي دكتر تدين
 1ه آيا بعد از بتن ريزي ما مجاز به تنظيم شاقولي بودن ستونها و ديوارهاي حاي و برشي را هستيم يا خير؟
 2ه در بعضي از کارگاهها ميلگرد ستونها را از باال بعد از بتن ريزي تکان داده و به اصططح تراکم بهتري بدسهت
آيد آيا مجاز به اين کار هستيم يا خير؟
 3ه به رسم اکثريت کارهاي بتن ريزي ،بعد از بتن ريزي ستونها ،ديوارهاي حاي و برشهي و غيهره از بيهرون بهه
قالب با چکش ضربه زده ،که به ظاهر سطح صافي بوجود آيد آيا صحيح و فني مي باشد يا اينکه تنهها بها ويبهره
زدن صحيح هم تراکم بتن و هم صاف بودن سطح بتن بوجود مي آيد.
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 4ه آيا در آئين نامه هاي داخلي يها خه ارجي بهراي ميلگهرد گهياري ههاي سهتونها و ديوارههاي حايه و برشهي
رواداريهايي اعطم شده است يا خير؟

پرويز تقي زاده
عضو حقيقي انجمن بتن ايران

جناب آقاي مهندس تقي زاده ـ عضو محترم حقيقي انجمن بتن ايران
باسطم و احترام ،بدينوسيله پاسخ پرسش هاي بدون تاريخ و شماره جنابعالي در ذي تقديم مي شود.
 1ه تنظيم شاقولي بودن ستون يا ديوار مسلماً قب از بتن ريزي و يا گاه در حين بهتن ريهزي موضهوعيت دارد و
پس از بتن ريزي چنين اقدامي غير ممکن و يا نامطلوب است.
 2ه اصوالً بهتر است از لرزاندن و تکان دادن ميلگرد درون بتن خودداري نمهود .صهرفاً در مهواردي کهه مطمه ن
هستيم ،لرزاندن يا تکان دادن ميلگردها باعث ايجاد فاصله بين بتن و ميلگردو يا تضهعيف پيوسهتگي آنهها نمهي
شود مي توان اين کار را انجام داد.
 3ه مسلما" با لرزاندن و مرتعش نمودن بتن ستون و ديواردر اليه هاي حداکثر  60سهانتي متهري و اسهت اده از
ويبراتور مناسب ،نيازي به ضربه زدن به قالب به کمك چکش نخواهد بود .عدم رعايت اين نکهات بهويژه ريخهتن
بتن درتمام ارت اع ستون و پس از آن اعمال لرزش به کمك ويبراتهور ،تهراکم مناسهبي را در جسهم بهتن و ههم
چنين در سطح قالب بوجود نمي آورد و زدن چکش به قالب براي خروج هواي سطحي جسبيده به قالب کمهك
موثري خواهد بود اما به تراکم جدي در جسم بتن ستون يا ديوار کمکي نمي کند بلکه نمهاي آن را بهبهود مهي
بخشد.
همچنين بهتر است براي اين مورد از چکش الستيکي بجاي فوالدي است اده گردد.
 4ه براي ميلگردگياري در آبا و مبحث نهم مقررات ملي ساختماني ايران رواداري هائي ذکهر شهده اسهت و الزم
است به اين منابع (در فص هشتم آبا) مراجعه گردد .هم چنين در فص هشتم مبحث نهم مقررات ملي قبه از
سال  32و فص يازدهم مبحث مقررات ملي سال  32در جدول 3ه11ه 1اين رواداريها ذکر شده اسهت مشهروط
بر اينکه در مشخصات فني پروژه رواداريهاي ديگري قيد نشده باشد.

محسن تدين
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