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18 انجمن بتن ایران

  پرسش و پاسخ
 
 

 رياست محترم انجمن بتن ايران  

به استحضار مي رساند در حال حاضر در خصوص شرايط نگهداري و عمل آوري ايده آل نمونه هاي بتن، سووايي  
 مساعدت فرماييد.مد نظر است كه خواهشمند است نسبت به پاسخگويي و راهنمايي 

( درجه   22±2در خصوص نگهداري نمونه  ههاي عبي هح عدهدودد ي دعها ح        BSو  ISIRIدر استاندارد هاي 
سانتيگراد عطرح گرد دد ك  حوضچ  هاي عيمول در آزعا شگاد ها با توج  ب  وجود المنت از بابت فصل سهرعا و  

سرعا ش ندارند و در فصل گرعا قادر ب  خنك  حفظ دعا در آن شرا ط عشبلح ندارند اعا ا ن حوضچ  ها سيستم
كردن آب نمح باشند و هز ن  ساخت چنين سيستمح نيز براي آزعا شهگاههاي همبهار اسهتاندارد بها توجه  به        

ز به  چنهين سيسهتمها ح در    هعج "شرا ط عالح و اقتصادي بسيار دشوار است و آزعا شگاههاي دولتح نيز عموعا
ج  ب  ا ن شرا ط ك  دراستاندارد نيز به  اسهتفادد از سيسهتم سهرعا ش الزاعهح      حوضچ  ي بتن نيستند لذا با تو

نشدد است آ ا استفادد از  خ براي خنك كردن آب اعبان پذ ر است و با شرا ط استاندارد تطهاب  دارد  ها خيهر     
هادي شما چ  روشح را براي ا ن عنظور پيشنهاد عح نما يهد كه  در بازرسهح و عميز هها ههم از آن رون پيشهن      

 جنابيالح بتوان دفاع نمود 
 ياسر سليمي

 جناب آقاي مهندس ياسر سليمي  
   عضو محترم حقوقي انجمن بتن ايران

 بدين وسيله پاسخ درباره شرايط استاندارد نگهداري نمونه هاي بتن از نظر مي گذرد.
و ا ران، شرا ط الزم براي نگهداري و عمل آوري استاندارد آزعون  ههاي بتنهح   ASTM، ENدر استانداردهاي  -1

 جا گاد خاصح ندارد. ENبا تدو ن استانداردهاي  BSارائ  شدد است. استاندارد 
ضمناً الزم است عنوان نما م ك  عوضوعح تدت عنهوان نگههداري و عمهل آوري ا هدد آل در ههيا اسهتانداردي       

 عطرح نمح شود. هم چنين ب  ذكر جزئيات و وسا ل ا نبار اشارد اي نمح گردد  عگر در  ادآوري هاي هر بند(  
ن  هاي عبي ح عطرح نشدد است ا ن فيلح ا ران، بدثح در عورد تهي  و عمل آوري آزعو 5223در استاندارد  -2

در چند سال اخير تهي  شدد است صرفنظر از واقييت ههاي عوجهود كشهور     ASTM C31استاندارد ك  براساس 
صرفاً براي آزعون  هاي استوان  اي و تير خمشح، آعادد شدد است. در استاندارد ق لح  قد مح( ا ران ك  براسهاس  

EN12390-2-2000  وASTMC31-2005 شدد بود، آزعون  هاي عبي ح هم وجهود داشهت و عمهل آوري    تهي  
 آن با استاندارد فيلح عتفاوت بود.

،  ASTM C31-09( براسههاس 0532فيلههح ا ههران   5223و اسههتاندارد  ASTM C31-12در اسههتاندارد  -5
 84 درجه  سيلسهيوس به  عهدت تها      22تا  03نگهداري آزعون  استوان  اي و خمشح در شرا طح با دعاي حدود 

 بهتن بها عواوعهت عش صه       ساعت در قالب نگهداري عح شود و از افت رطوبت آزعون  ها جلوگيري عهح گهردد  
Mpa82 درج  سيلسيوس(. ا ن بتن ها با د از تهابش عسهتويم نورخورشهيد  ها      22تا  22در بازد دعا ح  ،و بيشتر

 عنابع حرارتح تشيشيح عدافظت گردد.
آعدد است ك  عح تواند عفيد و جوابگوي برخح پرسش هاي جنابيهالح باشهد    "ها  ادآوري"بهرحال نباتح نيز در 

ساعت است. در ا ن عوارد هيچگون  الزاعح براي استفادد از  ك ابهزار خهاص    84اعا عربوط ب  عمل آوري اولي  تا 
 وجود ندارد و عوارد ذكر شدد كاعالً اختياري است.

ا ح پس از خروج آزعون  ها از قالب عح باشهد. در ا هن رابطه ،    پرسش جنابيالح عمدتاً در عورد عمل آوري نه -4
 درج  سيلسيوس نگهداري شود. 23تا  20آزعون  ها با د در آب  ا اتاق عرطوب  بصورت اختياري( در دعاي 

تاعين ا ن دعاي آب  ا اتاق عرطوب با هر نوع وسيل  دل واد عيسر است و استاندارد ا هران عدهدود ت خاصهح را    
اسهتاندارد جد هد    ر ا ران عمدتاً از ع زن آب جهت نگهداري آزعون  ها استفادد عهح كننهد. از آنجها كه     ندارد. د
عهح دانهد، ا هن آب با هد اشه اع از آههك هيدارته          ASTM C511شرا ط ع زن آب را ط   اسهتاندارد   5223

  هيدروكسيد كلسيم( باشد.
است ترجيداً دعاي هواي اتاقح كه  ع هزن در آن قهرار        درج  سانتح گراد، اوالً الزم  23تا  20براي تاعين دعاي 

عح گيرد در ا ن عددودد باشد اعا اگهر چنهين ن هود، عهح تهوان بهراي افهزا ش دعهاي آب از المنهت حرارتهح و           
اسهتاندارد ا هران از هخ  ها      2-0-3ترعوستات استفادد نمود و براي كاهش دعاي آب عح توان ط    ادآوري بنهد  

ي آب  ا عديط عزبور استفادد نمود. بنابرا ن هيچگون  اج هاري بهراي اسهتفادد از  هك وسهيل       ابزار سرعا شح برا
خاص وجود ندارد و ا ن اج ارها نوعح الزام فرا استانداردي است ك  عتاسفان  گاد در ا ران وجود دارد و عنشا آن 

 ناشناخت  است.
ي اولي  و  ا در زعان كالههك گهذاري و ق هل از    با د توج   داشت ك  كنترل دعاي اتاق بو ژد براي عمل آور -3

 آزعون  تييين عواوعت ضروري است.
روز پهس از   5ساعت و حداكثر 02( آزعون  ها را با د حداقل پس از 0548 شهر ور  5223در استاندارد ق لح  -2

ييهرات ناگههانح دعها    تهي  از قالب خارج كرد. در ا ن عدت آزعون  ها با د در برابر ضرب ، لرزن، تابش آفتاب و تغ
درج ( نگهداري نمود و سطح آن را با چتا ح  52تا  22درج  سيلسيوس  در آب و هواي گرم  22تا04در دعاي 

خيس و نا لون پوشانيد  ا در عدل سرپوشيدد اي نگهداشت. در ا ن استاندارد آزعون  ها را با د بالفاصهل  پهس از   
لسيوس نگهداري نمهود. در ا هن اسهتاندارد نيهازي به  اشه اع       درج  سي 23تا  20خروج از قالب در حوضچ  آب 

   كردن ع زن از آهك هيدرات  وجود ندارد.  
 48شههر ور  5223تدو ن شدد است ك  ب  استاندارد ق لهح ENDS90-2 بر اساس  0224، استاندارد 35در سال 

 ش اهت دارد.
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 رياست محترم انجمن بتن ايران  

به استحضار مي رساند در حال حاضر در خصوص شرايط نگهداري و عمل آوري ايده آل نمونه هاي بتن، سووايي  
 مساعدت فرماييد.مد نظر است كه خواهشمند است نسبت به پاسخگويي و راهنمايي 

( درجه   22±2در خصوص نگهداري نمونه  ههاي عبي هح عدهدودد ي دعها ح        BSو  ISIRIدر استاندارد هاي 
سانتيگراد عطرح گرد دد ك  حوضچ  هاي عيمول در آزعا شگاد ها با توج  ب  وجود المنت از بابت فصل سهرعا و  

سرعا ش ندارند و در فصل گرعا قادر ب  خنك  حفظ دعا در آن شرا ط عشبلح ندارند اعا ا ن حوضچ  ها سيستم
كردن آب نمح باشند و هز ن  ساخت چنين سيستمح نيز براي آزعا شهگاههاي همبهار اسهتاندارد بها توجه  به        

ز به  چنهين سيسهتمها ح در    هعج "شرا ط عالح و اقتصادي بسيار دشوار است و آزعا شگاههاي دولتح نيز عموعا
ج  ب  ا ن شرا ط ك  دراستاندارد نيز به  اسهتفادد از سيسهتم سهرعا ش الزاعهح      حوضچ  ي بتن نيستند لذا با تو

نشدد است آ ا استفادد از  خ براي خنك كردن آب اعبان پذ ر است و با شرا ط استاندارد تطهاب  دارد  ها خيهر     
هادي شما چ  روشح را براي ا ن عنظور پيشنهاد عح نما يهد كه  در بازرسهح و عميز هها ههم از آن رون پيشهن      

 جنابيالح بتوان دفاع نمود 
 ياسر سليمي

 جناب آقاي مهندس ياسر سليمي  
   عضو محترم حقوقي انجمن بتن ايران

 بدين وسيله پاسخ درباره شرايط استاندارد نگهداري نمونه هاي بتن از نظر مي گذرد.
و ا ران، شرا ط الزم براي نگهداري و عمل آوري استاندارد آزعون  ههاي بتنهح   ASTM، ENدر استانداردهاي  -1

 جا گاد خاصح ندارد. ENبا تدو ن استانداردهاي  BSارائ  شدد است. استاندارد 
ضمناً الزم است عنوان نما م ك  عوضوعح تدت عنهوان نگههداري و عمهل آوري ا هدد آل در ههيا اسهتانداردي       

 عطرح نمح شود. هم چنين ب  ذكر جزئيات و وسا ل ا نبار اشارد اي نمح گردد  عگر در  ادآوري هاي هر بند(  
ن  هاي عبي ح عطرح نشدد است ا ن فيلح ا ران، بدثح در عورد تهي  و عمل آوري آزعو 5223در استاندارد  -2

در چند سال اخير تهي  شدد است صرفنظر از واقييت ههاي عوجهود كشهور     ASTM C31استاندارد ك  براساس 
صرفاً براي آزعون  هاي استوان  اي و تير خمشح، آعادد شدد است. در استاندارد ق لح  قد مح( ا ران ك  براسهاس  

EN12390-2-2000  وASTMC31-2005 شدد بود، آزعون  هاي عبي ح هم وجهود داشهت و عمهل آوري    تهي  
 آن با استاندارد فيلح عتفاوت بود.

،  ASTM C31-09( براسههاس 0532فيلههح ا ههران   5223و اسههتاندارد  ASTM C31-12در اسههتاندارد  -5
 84 درجه  سيلسهيوس به  عهدت تها      22تا  03نگهداري آزعون  استوان  اي و خمشح در شرا طح با دعاي حدود 

 بهتن بها عواوعهت عش صه       ساعت در قالب نگهداري عح شود و از افت رطوبت آزعون  ها جلوگيري عهح گهردد  
Mpa82 درج  سيلسيوس(. ا ن بتن ها با د از تهابش عسهتويم نورخورشهيد  ها      22تا  22در بازد دعا ح  ،و بيشتر

 عنابع حرارتح تشيشيح عدافظت گردد.
آعدد است ك  عح تواند عفيد و جوابگوي برخح پرسش هاي جنابيهالح باشهد    "ها  ادآوري"بهرحال نباتح نيز در 

ساعت است. در ا ن عوارد هيچگون  الزاعح براي استفادد از  ك ابهزار خهاص    84اعا عربوط ب  عمل آوري اولي  تا 
 وجود ندارد و عوارد ذكر شدد كاعالً اختياري است.

ا ح پس از خروج آزعون  ها از قالب عح باشهد. در ا هن رابطه ،    پرسش جنابيالح عمدتاً در عورد عمل آوري نه -4
 درج  سيلسيوس نگهداري شود. 23تا  20آزعون  ها با د در آب  ا اتاق عرطوب  بصورت اختياري( در دعاي 

تاعين ا ن دعاي آب  ا اتاق عرطوب با هر نوع وسيل  دل واد عيسر است و استاندارد ا هران عدهدود ت خاصهح را    
اسهتاندارد جد هد    ر ا ران عمدتاً از ع زن آب جهت نگهداري آزعون  ها استفادد عهح كننهد. از آنجها كه     ندارد. د
عهح دانهد، ا هن آب با هد اشه اع از آههك هيدارته          ASTM C511شرا ط ع زن آب را ط   اسهتاندارد   5223

  هيدروكسيد كلسيم( باشد.
است ترجيداً دعاي هواي اتاقح كه  ع هزن در آن قهرار        درج  سانتح گراد، اوالً الزم  23تا  20براي تاعين دعاي 

عح گيرد در ا ن عددودد باشد اعا اگهر چنهين ن هود، عهح تهوان بهراي افهزا ش دعهاي آب از المنهت حرارتهح و           
اسهتاندارد ا هران از هخ  ها      2-0-3ترعوستات استفادد نمود و براي كاهش دعاي آب عح توان ط    ادآوري بنهد  

ي آب  ا عديط عزبور استفادد نمود. بنابرا ن هيچگون  اج هاري بهراي اسهتفادد از  هك وسهيل       ابزار سرعا شح برا
خاص وجود ندارد و ا ن اج ارها نوعح الزام فرا استانداردي است ك  عتاسفان  گاد در ا ران وجود دارد و عنشا آن 

 ناشناخت  است.
ي اولي  و  ا در زعان كالههك گهذاري و ق هل از    با د توج   داشت ك  كنترل دعاي اتاق بو ژد براي عمل آور -3

 آزعون  تييين عواوعت ضروري است.
روز پهس از   5ساعت و حداكثر 02( آزعون  ها را با د حداقل پس از 0548 شهر ور  5223در استاندارد ق لح  -2

ييهرات ناگههانح دعها    تهي  از قالب خارج كرد. در ا ن عدت آزعون  ها با د در برابر ضرب ، لرزن، تابش آفتاب و تغ
درج ( نگهداري نمود و سطح آن را با چتا ح  52تا  22درج  سيلسيوس  در آب و هواي گرم  22تا04در دعاي 

خيس و نا لون پوشانيد  ا در عدل سرپوشيدد اي نگهداشت. در ا ن استاندارد آزعون  ها را با د بالفاصهل  پهس از   
لسيوس نگهداري نمهود. در ا هن اسهتاندارد نيهازي به  اشه اع       درج  سي 23تا  20خروج از قالب در حوضچ  آب 

   كردن ع زن از آهك هيدرات  وجود ندارد.  
 48شههر ور  5223تدو ن شدد است ك  ب  استاندارد ق لهح ENDS90-2 بر اساس  0224، استاندارد 35در سال 

 ش اهت دارد.
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درج  سيلسهيون آعهدد    22تا  02اي ساعت در دع 84عدت نگهداري اولي  تا  ASTM C31-12در استاندارد  -2
استفادد شدد است كه   " ساعت 84" از ع ارت "  ساعت 84تا " است و بنظر عح رسد در استاندارد ا ران بجاي 

 صديح بنظر نمح رسد و الزم است اصالح شود، ز را عنطوح نيست ك  عدت عزبور قطيح باشد.
در شرايط استاندارد، به تموام ناوات اسوتاندارد تو وه     هرحال الزم است براي تهيه و عمل آوري آزمونه ها به-8

 شود اما اضافه نمودن مطايبي به آن تو يه ندارد.
 محسن تدين 

 جناب آقاي دكتر محسن تدين  
 ژل، مولتي ژل ، نانوژل   موضوع:

 همانطور ك  عستدضر د چند سالح است ك  استفادد از ژل عيبروسيليس در پروژد هاي ز ر بنا ح و سهاختمانح 
كشور عرسوم شدد است و اخيراً عدصوالت جد دي نظير عولتح ژل توسط تيدادي از توليدكنندگان توليهد و بها   

 درصد عيار سيمان ب  عصرف كنندگان پيشنهاد عح گردد. 2الح  0عيار استفادد 
بهاران  لذا خواهشمند است با توج  ب  تجربيات جنابيالح جهت روشن شدن اذهان كارشناسان، عشهاوران و پيمان 

 نس ت ب  پاسخ سواالت ذ ل راهنما ح و ارائ  طر   فرعا يد.
 آ ا استفادد از ژل عيبروسيليس، نانو ژل و عولتح ژل پيشنهاد عح گردد  -
 درصد در بتن عح تواند كارا ح الزم را داشت  باشد  5الح  0در صورت استفادد از انواع ژل هاي فوق آ ا عيار  -
 روان كنندد و عيبروسيليس بطور جداگان  بهتر نيست  آ ا استفادد از فوق   -
 حداقل عيزان عيبروسيليس در بتن چودر با د باشد و آ ا ا ن عودار توسط انواع ژل تاعين عح گردد  -

 انجمن توليدكنندگان مواد شيميايي 
 انجمن صنفي توليدكنندگان مواد شيميايي صنعت ساختمان  

 مي گردد. پاسخ مربوطه در بندهاي زير تقديم
در صنيت افزودنح هاي شيميا ح و عواد پودري عيدنح، هر توليدكنندد ع تار است تا عدصول خاصهح را بها    -0

اساعح تجاري گوناگون ب  بازار عرض  نما د. در صورتح ك  عش صات استاندارد براي ا ن عواد تدو ن شدد باشهد  
ورت با هد و ژگهح هها و عهواد تشهبيل دهنهدد آن و       الزم است انط اق با عش صات را داشت  باشد در غير ا ن ص

هم چنهين عهح توانهد از عراكهز      خواصح را ك  عح تواند در بتن بوجود آورد را بصورت كاعل ذكر و تشر ح نما د.
 فنح اخذ كندناع  ذ صالح عانند عركز تدويوات راد، عسبن و شهرسازي گواهح 

هجري بو ژد براي پروژد هاي عهم و پهر حجهم عنطوه  پهارس      42استفادد از ژل عيبروسيليس از اوا ل ده   -2
 جنوبح  عسلو  ( را ج گرد د.  

اسههت كهه    (Microsilica or Silica fume slurry)ا ههن عههادد در واقههع همههان دوغههاب عيبروسههيليس    
 روسيليس اعر با گرفت  شدد است.آن از انجمن توليدكنندگان عيب آعدد و واژد ACI 234R-06در

در ا ن دوغاب عمبن است فوق روان كنندد، روان كنندد و د رگير نيز وجود داشهت  باشهد و عوهدار آن به  نظهر      
دارد و بويه  را آب و  وجهود  درصهد عيبروسهيليس    33تها   82توليدكنندد بستگح دارد. در ا ن دوغهاب عيمهوال ً  

 افزودنح هاي شيميا ح تشبيل عح دهد.  
واژد هاي نانوژل  ا عولتح ژل، واژد ها ح تير ف شدد نيستند و بد هح است هر توليد كنندد اي عمبن اسهت   -5

از  ك واژد خاص ك  بيشتر جن   تجاري دارد استفادد نما د. عسلماً نانوژل  ا عولتح ژل ب  عهادد خاصهح كه  در    
 آنها وجود دارد اشارد نمح كنند.

عصرف عح شود و براي دستيابح ب  ا ن اهداف، نيازعند عودار عيينح از آن  عيبروسيليس با اهداف عش صح -8

نس ت ب  سيمان هستيم. چنانچ  قصد عا ازعصرف عيبروسهيليس  دودد سهيليس( كهاهش نفهوذ  هون كلر هد و       
درصهد   3افزا ش عمر عيلگردها و بتن در عديط خورندد و كاهش شدت خوردگح عيلگردها باشد نياز ب  حداقل 

يليس نس ت ب  وزن سيمان  ا عواد سيمانح وجود دارد. افزا ش عواوعت سا شح و  ا افهزا ش دوام بهتن   عيبروس
حاوي سنگدان  هاي سيليسح واكنش زا با قليهائح هها  كهاهش ان سهاط ع هرب( و  ها افهزا ش دوام در عدهيط         

ن و  ها جلهوگيري از   درصد عيبروسيليس نياز دارد. گهاد بهراي كهاهش آب انهداخت     3سولفاتح عيموال ب  حداقل 
 ها كششهح   درصد وزن  سيمان ببار رود. براي افزا ش عواوعت فشاري  3جداشدگح عمبن است عواد ر كمتر از 

 درصد وزن سيمان  ا عواد سيمانح ن اشد. 3عودار عيبروسيليس كمتر از  و خمشح نيز توصي  عح شود،
درصد وزن سيمان باشهد و ب شهح از    5 ا  2 تا 0بنابرا ن چنانچ  عصرف  ك افزودنح حاوي عيبروسيليس بين 

درصهد وزن سهيمان  ها كمتهر      0عمالً عودار عيبروسيليس عصرفح در حهدود   تشبيل دهدعيبروسيليس را آن 
 است و فا دد چندانح را در بر ندارد و  ا ب  ع ارتح دور ر  تن وجهح است ك  بابت آن پرداخت عح شود.

عواد نانو سيليس  ا انواع د گر نانو عواد وجود دارد، توصي  عح شود فيهالً از  چنانچ  در نانو ژل  ا عولتح ژل،  -3

عصرف آنها در بتن خودداري گردد ز را اثر آنها در بتن در حال عطالي  است و تنوع كيفح نانو سهيليس و د گهر   
ها بهراي بهتن خطهر    عواد نانو، باعث آن شدد است ك  هنوز استانداردي براي آنها تهي  نشدد باشد و گاد عصرف آن

آفر ن است و در اغلب عوارد عرض  كنندگان از عدم اطالع عصرف كنندگان سوء استفادد عح كنند و ا ن عواد را 
 با قيمت هاي گزافح ب  فرون عح رسانند.

پرسش ك  چرا چنين عادد اي را عصرف عح كنند، افزا ش عواوعت فشاري را ا ن گاد عصرف كنندگان در عوابل 
ما ند در حالح ك  با هز ن  اي ب  عراتب كمتر عح توانستند با  ك روان كنندد  ا فهوق روان كننهدد،   عطرح عح ن

افزا ش عواوعت بيشتري را داشت  باشند و اغلب توليدكنندگان نيز ب ش عمدد اي از ا ن عواد را ب  روان كننهدد  
درصهد عنهوان عهح كننهد عگهر       2تا  0 ا فوق روان كنندد اختصاص عح دهند و بد ن دليل عودار عصرف آن را 

 درصد را نيز توصي  كنند.   5ا نب  آن را رقي  نما ند و عصرف 
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درج  سيلسهيون آعهدد    22تا  02اي ساعت در دع 84عدت نگهداري اولي  تا  ASTM C31-12در استاندارد  -2
استفادد شدد است كه   " ساعت 84" از ع ارت "  ساعت 84تا " است و بنظر عح رسد در استاندارد ا ران بجاي 

 صديح بنظر نمح رسد و الزم است اصالح شود، ز را عنطوح نيست ك  عدت عزبور قطيح باشد.
در شرايط استاندارد، به تموام ناوات اسوتاندارد تو وه     هرحال الزم است براي تهيه و عمل آوري آزمونه ها به-8

 شود اما اضافه نمودن مطايبي به آن تو يه ندارد.
 محسن تدين 

 جناب آقاي دكتر محسن تدين  
 ژل، مولتي ژل ، نانوژل   موضوع:

 همانطور ك  عستدضر د چند سالح است ك  استفادد از ژل عيبروسيليس در پروژد هاي ز ر بنا ح و سهاختمانح 
كشور عرسوم شدد است و اخيراً عدصوالت جد دي نظير عولتح ژل توسط تيدادي از توليدكنندگان توليهد و بها   

 درصد عيار سيمان ب  عصرف كنندگان پيشنهاد عح گردد. 2الح  0عيار استفادد 
بهاران  لذا خواهشمند است با توج  ب  تجربيات جنابيالح جهت روشن شدن اذهان كارشناسان، عشهاوران و پيمان 

 نس ت ب  پاسخ سواالت ذ ل راهنما ح و ارائ  طر   فرعا يد.
 آ ا استفادد از ژل عيبروسيليس، نانو ژل و عولتح ژل پيشنهاد عح گردد  -
 درصد در بتن عح تواند كارا ح الزم را داشت  باشد  5الح  0در صورت استفادد از انواع ژل هاي فوق آ ا عيار  -
 روان كنندد و عيبروسيليس بطور جداگان  بهتر نيست  آ ا استفادد از فوق   -
 حداقل عيزان عيبروسيليس در بتن چودر با د باشد و آ ا ا ن عودار توسط انواع ژل تاعين عح گردد  -

 انجمن توليدكنندگان مواد شيميايي 
 انجمن صنفي توليدكنندگان مواد شيميايي صنعت ساختمان  

 مي گردد. پاسخ مربوطه در بندهاي زير تقديم
در صنيت افزودنح هاي شيميا ح و عواد پودري عيدنح، هر توليدكنندد ع تار است تا عدصول خاصهح را بها    -0

اساعح تجاري گوناگون ب  بازار عرض  نما د. در صورتح ك  عش صات استاندارد براي ا ن عواد تدو ن شدد باشهد  
ورت با هد و ژگهح هها و عهواد تشهبيل دهنهدد آن و       الزم است انط اق با عش صات را داشت  باشد در غير ا ن ص

هم چنهين عهح توانهد از عراكهز      خواصح را ك  عح تواند در بتن بوجود آورد را بصورت كاعل ذكر و تشر ح نما د.
 فنح اخذ كندناع  ذ صالح عانند عركز تدويوات راد، عسبن و شهرسازي گواهح 

هجري بو ژد براي پروژد هاي عهم و پهر حجهم عنطوه  پهارس      42استفادد از ژل عيبروسيليس از اوا ل ده   -2
 جنوبح  عسلو  ( را ج گرد د.  

اسههت كهه    (Microsilica or Silica fume slurry)ا ههن عههادد در واقههع همههان دوغههاب عيبروسههيليس    
 روسيليس اعر با گرفت  شدد است.آن از انجمن توليدكنندگان عيب آعدد و واژد ACI 234R-06در

در ا ن دوغاب عمبن است فوق روان كنندد، روان كنندد و د رگير نيز وجود داشهت  باشهد و عوهدار آن به  نظهر      
دارد و بويه  را آب و  وجهود  درصهد عيبروسهيليس    33تها   82توليدكنندد بستگح دارد. در ا ن دوغهاب عيمهوال ً  

 افزودنح هاي شيميا ح تشبيل عح دهد.  
واژد هاي نانوژل  ا عولتح ژل، واژد ها ح تير ف شدد نيستند و بد هح است هر توليد كنندد اي عمبن اسهت   -5

از  ك واژد خاص ك  بيشتر جن   تجاري دارد استفادد نما د. عسلماً نانوژل  ا عولتح ژل ب  عهادد خاصهح كه  در    
 آنها وجود دارد اشارد نمح كنند.

عصرف عح شود و براي دستيابح ب  ا ن اهداف، نيازعند عودار عيينح از آن  عيبروسيليس با اهداف عش صح -8

نس ت ب  سيمان هستيم. چنانچ  قصد عا ازعصرف عيبروسهيليس  دودد سهيليس( كهاهش نفهوذ  هون كلر هد و       
درصهد   3افزا ش عمر عيلگردها و بتن در عديط خورندد و كاهش شدت خوردگح عيلگردها باشد نياز ب  حداقل 

يليس نس ت ب  وزن سيمان  ا عواد سيمانح وجود دارد. افزا ش عواوعت سا شح و  ا افهزا ش دوام بهتن   عيبروس
حاوي سنگدان  هاي سيليسح واكنش زا با قليهائح هها  كهاهش ان سهاط ع هرب( و  ها افهزا ش دوام در عدهيط         

ن و  ها جلهوگيري از   درصد عيبروسيليس نياز دارد. گهاد بهراي كهاهش آب انهداخت     3سولفاتح عيموال ب  حداقل 
 ها كششهح   درصد وزن  سيمان ببار رود. براي افزا ش عواوعت فشاري  3جداشدگح عمبن است عواد ر كمتر از 

 درصد وزن سيمان  ا عواد سيمانح ن اشد. 3عودار عيبروسيليس كمتر از  و خمشح نيز توصي  عح شود،
درصد وزن سيمان باشهد و ب شهح از    5 ا  2 تا 0بنابرا ن چنانچ  عصرف  ك افزودنح حاوي عيبروسيليس بين 

درصهد وزن سهيمان  ها كمتهر      0عمالً عودار عيبروسيليس عصرفح در حهدود   تشبيل دهدعيبروسيليس را آن 
 است و فا دد چندانح را در بر ندارد و  ا ب  ع ارتح دور ر  تن وجهح است ك  بابت آن پرداخت عح شود.

عواد نانو سيليس  ا انواع د گر نانو عواد وجود دارد، توصي  عح شود فيهالً از  چنانچ  در نانو ژل  ا عولتح ژل،  -3

عصرف آنها در بتن خودداري گردد ز را اثر آنها در بتن در حال عطالي  است و تنوع كيفح نانو سهيليس و د گهر   
ها بهراي بهتن خطهر    عواد نانو، باعث آن شدد است ك  هنوز استانداردي براي آنها تهي  نشدد باشد و گاد عصرف آن

آفر ن است و در اغلب عوارد عرض  كنندگان از عدم اطالع عصرف كنندگان سوء استفادد عح كنند و ا ن عواد را 
 با قيمت هاي گزافح ب  فرون عح رسانند.

پرسش ك  چرا چنين عادد اي را عصرف عح كنند، افزا ش عواوعت فشاري را ا ن گاد عصرف كنندگان در عوابل 
ما ند در حالح ك  با هز ن  اي ب  عراتب كمتر عح توانستند با  ك روان كنندد  ا فهوق روان كننهدد،   عطرح عح ن

افزا ش عواوعت بيشتري را داشت  باشند و اغلب توليدكنندگان نيز ب ش عمدد اي از ا ن عواد را ب  روان كننهدد  
درصهد عنهوان عهح كننهد عگهر       2تا  0 ا فوق روان كنندد اختصاص عح دهند و بد ن دليل عودار عصرف آن را 

 درصد را نيز توصي  كنند.   5ا نب  آن را رقي  نما ند و عصرف 
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در بسياري از كشورهاي دنيا فوق روان كنندد و عيبروسيليس بصورت جداگان  ببار عح رود اعا ع لوط كهن   -2

عمل اخهتالط بها افهزا ش     استفادد عح شود تا براي بتن  پرد جدا از د گ( Forced Actionهاي عناسب از نوع 
آن ب وبح انجام شهود. در برخهح كشهورها از نهوعح عيبروسهيليس همهراد بها فهوق روان كننهدد بصهورت            عدت

 هاي ر ز  گرانول( استفادد عح گردد ك  براحتح در بتن و آب باز و پ ش عح گردد. كلوخ 
اي تراك عيبسر و عشاب  آن  پرد عتصل عيبروسيليس را در بتونير  ا ع لوط كن ه در ا ران ب  دليل آنب  بتوان 

ب  د گ( ببار برد، آن را ب  شبل دوغاب  ژل( عيبروسيليس در آوردند تا عمل اختالط به  سهادگح و بها صهرف     
 وقت كم انجام گردد. 

عيبروسيليس و فوق روان كنندد  ،همانگون  ك  بارها عنوان شدد است عح توان چنين دوغاب  ا ژلح را با آب -2

به  عوهدار   اد ساخت و ببار برد. در ا ن حالت با توج  ب  عوهدار آب، عيبروسهيليس و فهوق روان كننهدد     در كارگ
 .تنظيم شدد، عح توان نس ت آب ب  عواد سيمانح را كاعالً در كنترل داشت

ح  هر خر دار و عصرف كنندد است ك  بداند درصد اجزاي اصلح  بو ژد آب و عيبروسهيليس( در ههر عهادد     -4

ز را در طرح ع لوط خهود با هد عوهدار آب آزاد و عهواد سهيمانح را بدانهد تها اعبهان          ، ا ژلح چودر است دوغابح
نس ت آب ب  سيمان  عواد سيمانح( فراهم گردد.  بح از اشباالت عهم در فرون و عصرف عهواد عزبهور    عداس  

 عدم اطالع از ا ن اجزاي اصلح است.
لتح ژل داراي عش صات استاندارد شناخت  شدد و بين المللح نيسهتند  ژل عيبروسيليس  ا انواع نانوژل و عو -3

و ن ا د ب  آنچ  ب  عنوان استاندارد تشو وح شناخت  عح شود اعتماد نمود و بهتر است سازعان علح استاندارد نيز 
الح در افهت  ما د، عگر ا نب  گواهيناع  فنح از عراكز ذ صه از انتشار چنين استانداردهاي گمراد كنندد خودداري ن

 كنند.

گاد در چنين عوادي از پودر سنگ  ا برخح انواع رس ها ك  حالت ژل  اي بوجود عح آورنهد اسهتفادد شهدد     -02

گاد عمبن است عشبالتح را براي بتن در برداشت  باشد. نانو سيليس واقيح  ،است ك  عالود بر اجداف ب  خر دار
دكنندگان در پح عدم عصرف  ا كاهش آنها در افزودنح خود هسهتند   ا انواع نانو عواد عيموال گران هستند و تولي

اعا در هر صورت عادد افزودنح خود را با قيمت ز اد عرض  عح كنند. بنهابرا ن توصهي  بنهدد عهدم عصهرف انهواع       
نانوژل و عولتح ژل است و ژل عيبروسيليس را نيز در صورت لزوم با د از عنابع عيت هر و بها دانسهتن عوهدار آب،     

د و عطمئن شوند ك  بجهاي عيبروسهيليس از عهادد    نتهي  نما آن يبروسيليس و اطالع از نوع فوق روان كنندد ع
 د گري استفادد نشدد باشد.

بهرحال ژل عيبروسيليس عوجود در بازار براي دستيابح ب  دوام عناسب  ا عواوعت سا شح كافح با د به  عيهزان   
 رود.درصد وزن سيمان  ا بيشتر از آن ببار  02

 محسن تدين 

ب  همراد ژل عيبروسيليس و فوق روان كننهدد اسهتفادد    2در بتن عصرفح پروژد هاي ا ن شركت از سيمان تيپ 
روزد بهتن گرد هدد لهذا     24و  2شدد ك  ا ن عوضوع عوجب عهدم دسهتيابح به  عواوعهت عهورد نظهر در سهنين        

آزعا شهگاهح و تجربهح آن انجمهن بههرد عنهد      عستدعيست در خصوص عوارد ذ ل ا ن شركت را از نظرات فنح، 
 ساز د.

 روزد بتن عصرفح.   24و  2در عواوعت  0ب  جاي تيپ  2عيزان تاثير استفادد از سيمان  تيپ  -1

 روزد بتن عصرفح. 24و 2عيزان تاثير استفادد از ژل عيبروسيليس در عواوعت  -2
 روزد بتن عصرفح. 24 و 2عيزان تاثير استفادد از فوق روان كنندد در عواوعت  -5
به    2 عيرفح سنين عناسب جهت تست بارگذاري نمون  بتن با شرا ط فوق الذكر  اسهتفادد از سهيمان تيهپ    -8

ب  بهرد برداري  بارگذاري( سازد هاي ساخت  شدد ان كنندد( در صورتي، ژل عيبروسيليس و فوق رو0جاي تيپ 
 د.روز پس از اجرا انجام گرد 32با بتن عذكور بيش از 

 ملك مراد قياسوند 
 

 جناب آقاي مهندس قياسوند، عضو محترم انجمن بتن ايران  
 عوارد ز ر در پاسخ ب  استدضار عح رسد.

در جر هان طهرح    "سيمان عح باشد. هرچند بندد دقيواعهم تر ن علت كاهش عواوعت، افزا ش نس ت آب ب   -1

آب ب  سيمان باعهث بهروز ا هن عشهبل شهدد       ع لوط بتن آن شركت نيستم اعا احساس عح كنم افزا ش نس ت
 است.

سهيمانهاي  در عواوعت فشاري بتن چشمگير نيست و چ  بسا  0بجاي نوع  2تاثير عصرف سيمان پرتلند نوع  -2

اشهباالتح در    عح باشد. بهرحال عمبن اسهت در عوهاطيح از زعهان    0ك  عواوعت آنها بيش از نوع  2پرتلند نوع 
 اشد ك  باعث كاهش عواوعت گردد و ربطح ب  نوع سيمان عصرفح ندارد.سيمان عصرفح وجود داشت  ب

ژل عيبروسيليس نوشح در كاهش عواوعت ندارد. در حال حاضر دو نوع ژل عيبروسهيليس در ا هران توليهد     -5

درصد عيبروسيليس عح باشد و بويه  آن آب و فهوق روان كننهدد     32تا  83عح شود. نوع اول ك  عيموالً داراي 
ن سيمان عح باشهد كه  عيهزان    درصد وز 3است. عودار عصرف آن براي تاثير گذاري بر عواوعت و دوام بيشتر از 

 خواهد شد. درصد 8عيبروسيليس آن بيش از 
 2زده انود   مخلوط كرده اند نوع دوم كه در واقع يك فوق روان كننده است كه مقدار كمي مياروسيليس به آن 

بور   درصد وزن فوق روان كننده(. اين مورد را ابداً نمي توان ژل مياروسويليس ناميود و متاسوهانه هور روزه     5تا 
مصرف آن افزوده مي شود و افراد بي اطالع، آن را بعنوان ژل مياروسيليس معرفي و مصرف مي نماينود. مقودار   

درصد وزن سيمان قيد مي شود كوه روشون اسوت مقودار مصورف       2تا  1مصرف اين ماده توسط توييدكنندگان 
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در بسياري از كشورهاي دنيا فوق روان كنندد و عيبروسيليس بصورت جداگان  ببار عح رود اعا ع لوط كهن   -2

عمل اخهتالط بها افهزا ش     استفادد عح شود تا براي بتن  پرد جدا از د گ( Forced Actionهاي عناسب از نوع 
آن ب وبح انجام شهود. در برخهح كشهورها از نهوعح عيبروسهيليس همهراد بها فهوق روان كننهدد بصهورت            عدت

 هاي ر ز  گرانول( استفادد عح گردد ك  براحتح در بتن و آب باز و پ ش عح گردد. كلوخ 
اي تراك عيبسر و عشاب  آن  پرد عتصل عيبروسيليس را در بتونير  ا ع لوط كن ه در ا ران ب  دليل آنب  بتوان 

ب  د گ( ببار برد، آن را ب  شبل دوغاب  ژل( عيبروسيليس در آوردند تا عمل اختالط به  سهادگح و بها صهرف     
 وقت كم انجام گردد. 

عيبروسيليس و فوق روان كنندد  ،همانگون  ك  بارها عنوان شدد است عح توان چنين دوغاب  ا ژلح را با آب -2

به  عوهدار   اد ساخت و ببار برد. در ا ن حالت با توج  ب  عوهدار آب، عيبروسهيليس و فهوق روان كننهدد     در كارگ
 .تنظيم شدد، عح توان نس ت آب ب  عواد سيمانح را كاعالً در كنترل داشت

ح  هر خر دار و عصرف كنندد است ك  بداند درصد اجزاي اصلح  بو ژد آب و عيبروسهيليس( در ههر عهادد     -4

ز را در طرح ع لوط خهود با هد عوهدار آب آزاد و عهواد سهيمانح را بدانهد تها اعبهان          ، ا ژلح چودر است دوغابح
نس ت آب ب  سيمان  عواد سيمانح( فراهم گردد.  بح از اشباالت عهم در فرون و عصرف عهواد عزبهور    عداس  

 عدم اطالع از ا ن اجزاي اصلح است.
لتح ژل داراي عش صات استاندارد شناخت  شدد و بين المللح نيسهتند  ژل عيبروسيليس  ا انواع نانوژل و عو -3

و ن ا د ب  آنچ  ب  عنوان استاندارد تشو وح شناخت  عح شود اعتماد نمود و بهتر است سازعان علح استاندارد نيز 
الح در افهت  ما د، عگر ا نب  گواهيناع  فنح از عراكز ذ صه از انتشار چنين استانداردهاي گمراد كنندد خودداري ن

 كنند.

گاد در چنين عوادي از پودر سنگ  ا برخح انواع رس ها ك  حالت ژل  اي بوجود عح آورنهد اسهتفادد شهدد     -02

گاد عمبن است عشبالتح را براي بتن در برداشت  باشد. نانو سيليس واقيح  ،است ك  عالود بر اجداف ب  خر دار
دكنندگان در پح عدم عصرف  ا كاهش آنها در افزودنح خود هسهتند   ا انواع نانو عواد عيموال گران هستند و تولي

اعا در هر صورت عادد افزودنح خود را با قيمت ز اد عرض  عح كنند. بنهابرا ن توصهي  بنهدد عهدم عصهرف انهواع       
نانوژل و عولتح ژل است و ژل عيبروسيليس را نيز در صورت لزوم با د از عنابع عيت هر و بها دانسهتن عوهدار آب،     

د و عطمئن شوند ك  بجهاي عيبروسهيليس از عهادد    نتهي  نما آن يبروسيليس و اطالع از نوع فوق روان كنندد ع
 د گري استفادد نشدد باشد.

بهرحال ژل عيبروسيليس عوجود در بازار براي دستيابح ب  دوام عناسب  ا عواوعت سا شح كافح با د به  عيهزان   
 رود.درصد وزن سيمان  ا بيشتر از آن ببار  02

 محسن تدين 

ب  همراد ژل عيبروسيليس و فوق روان كننهدد اسهتفادد    2در بتن عصرفح پروژد هاي ا ن شركت از سيمان تيپ 
روزد بهتن گرد هدد لهذا     24و  2شدد ك  ا ن عوضوع عوجب عهدم دسهتيابح به  عواوعهت عهورد نظهر در سهنين        

آزعا شهگاهح و تجربهح آن انجمهن بههرد عنهد      عستدعيست در خصوص عوارد ذ ل ا ن شركت را از نظرات فنح، 
 ساز د.

 روزد بتن عصرفح.   24و  2در عواوعت  0ب  جاي تيپ  2عيزان تاثير استفادد از سيمان  تيپ  -1

 روزد بتن عصرفح. 24و 2عيزان تاثير استفادد از ژل عيبروسيليس در عواوعت  -2
 روزد بتن عصرفح. 24 و 2عيزان تاثير استفادد از فوق روان كنندد در عواوعت  -5
به    2 عيرفح سنين عناسب جهت تست بارگذاري نمون  بتن با شرا ط فوق الذكر  اسهتفادد از سهيمان تيهپ    -8

ب  بهرد برداري  بارگذاري( سازد هاي ساخت  شدد ان كنندد( در صورتي، ژل عيبروسيليس و فوق رو0جاي تيپ 
 د.روز پس از اجرا انجام گرد 32با بتن عذكور بيش از 

 ملك مراد قياسوند 
 

 جناب آقاي مهندس قياسوند، عضو محترم انجمن بتن ايران  
 عوارد ز ر در پاسخ ب  استدضار عح رسد.

در جر هان طهرح    "سيمان عح باشد. هرچند بندد دقيواعهم تر ن علت كاهش عواوعت، افزا ش نس ت آب ب   -1

آب ب  سيمان باعهث بهروز ا هن عشهبل شهدد       ع لوط بتن آن شركت نيستم اعا احساس عح كنم افزا ش نس ت
 است.

سهيمانهاي  در عواوعت فشاري بتن چشمگير نيست و چ  بسا  0بجاي نوع  2تاثير عصرف سيمان پرتلند نوع  -2

اشهباالتح در    عح باشد. بهرحال عمبن اسهت در عوهاطيح از زعهان    0ك  عواوعت آنها بيش از نوع  2پرتلند نوع 
 اشد ك  باعث كاهش عواوعت گردد و ربطح ب  نوع سيمان عصرفح ندارد.سيمان عصرفح وجود داشت  ب

ژل عيبروسيليس نوشح در كاهش عواوعت ندارد. در حال حاضر دو نوع ژل عيبروسهيليس در ا هران توليهد     -5

درصد عيبروسيليس عح باشد و بويه  آن آب و فهوق روان كننهدد     32تا  83عح شود. نوع اول ك  عيموالً داراي 
ن سيمان عح باشهد كه  عيهزان    درصد وز 3است. عودار عصرف آن براي تاثير گذاري بر عواوعت و دوام بيشتر از 

 خواهد شد. درصد 8عيبروسيليس آن بيش از 
 2زده انود   مخلوط كرده اند نوع دوم كه در واقع يك فوق روان كننده است كه مقدار كمي مياروسيليس به آن 

بور   درصد وزن فوق روان كننده(. اين مورد را ابداً نمي توان ژل مياروسويليس ناميود و متاسوهانه هور روزه     5تا 
مصرف آن افزوده مي شود و افراد بي اطالع، آن را بعنوان ژل مياروسيليس معرفي و مصرف مي نماينود. مقودار   

درصد وزن سيمان قيد مي شود كوه روشون اسوت مقودار مصورف       2تا  1مصرف اين ماده توسط توييدكنندگان 
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مت و دوام ندارد بلاه تاثير منهي درصد وزن سيمان نمي رسد و هيچ تاثير مثبتي بر مقاو 1مياروسيليس آن به 
قابل استهاده است و اثرات خوود را بصوورت مثبوت     ،روان كننده فوقنيز گزارش شده است. اين ماده بعنوان يك 

بر ا خواهد گذاشت. سابقه آن شركت، مصرف اينگونه ماده به اصوطال  ژل مياروسويليس را توداعي موي كنود.      
 الً مياروسيليسي مصرف نمي شود كه بتواند تاثير مثبت ايجاد نمايد.بنابراين بنظر مي رسد در اين حايت عم

فوق روان كننده مي تواند تاثير مثبتي را بر مقاومت بو ود آورد مشروط بر ايناوه نسوبت آب بوه سويمان را      -4

 هدكاهش دهد. چنانچه فوق روان كننده در بتني براي افزايش رواني باار رود ممان است افزايش مقاومت را شا
نباشيم  در نسبت آب به سيمان برابر(. بديهي است چنانچه در بتن با رواني برابر از فووق روان كننوده اسوتهاده     

 شود، مقاومت فشاري به دييل كاهش نسبت آب به سيمان، افزايش خواهد يافت.
روزه خواهد  28براي انطباق بتن بر رده مورد نظر  كه توسط شما مطر  نشده است(، سن مقاومت مشخصه  -5

بود مگر ايناه طرا  پروژه سن ديگري را براي مقاومت مشخصه در نظر بگيرد كه در ايون صوورت اصوطال  رده    
 بتن براي آن باار نخواهد رفت.

روزه اعالم كرده است مي توانيود آزمونوه هواي بوتن را در      09بنابراين اگر طرا  پروژه، سن مقاومت مشخصه را 
روزه موال    28رار دهيد و براي انطباق از آن استهاده شود وگرنه صرفاً همان سون  روزه مورد آزمايش ق 09سن 

يا بارگذاري سوازه هواي سواخته شوده     ري  بارگذاري( سازه مهم نمي باشد، زمان بهره برداچنانچه خواهد بود و 
روز است، طرا  پروژه مي تواند سن مقاومت مشخصه را تغيير دهد اما اگر مايول بوه ايناوار نيسوت،      09بيش از 

بتن شما، كم مقاومت تلقي مي شود و طبق آبا يا مقررات ملي  مبحث نهم(، روش تحليلي يا روش آزمايشگاهي 
بتن از نظر سازه اي  نه از نظر انطباق بر رده يا مقاومت مشخصه( باار قاومت م تهيه مغزه( مي تواند براي قبول 

باشود   روز 09روز و يا حتي بيشتر از  28گرفته شود و در اين حايت ممان است مغزه شما داراي سني بيشتر از 
 و در اين حايت سن مغزه مهم نخواهد بود.

 محسن تدين 
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