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  . است) مؤلفين(مسئوليت نظرات و عقايد بيان شده در چكيده و متن كامل مقاالت بر عهده مؤلف 
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  19خيابان ستارخان، خيابان پاتريس لومومبا، كوچه كريمي، پالك تهران، 

 WWW.ICI.IR    66573701 – 5: تلفن

  گروه بين المللي راهبران: مجري برگزاري
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  پيام رياست هيأت مديره انجمن بتن ايران

  
ي اعضاء محترم و برگزاركنندگان گرامي در پي توفيق در برگزاري كنفرانس و همـايش روز بـتن   به ياري خداوند و با همكار

  .در سال گذشته ، امسال نيز برانيم كه دومين كنفرانس ملي بتن و هشتمين روز بتن را با سربلندي و كيفيت مناسب تري برگزار نمائيم 
اهيان پـس از برگـزاري اولـين كنفـرانس ، نشـان داد كـه خـالء        پشتيباني ها و تشويق هاي دست اندركاران پژوهش و دانشگ

موجود در اين رشته  كمبودهاي سخنراني هاي علمي ـ تخصصي در همايش روز بتن بخوبي پر شده است و ما را برآن داشت تا بـا انگيـزه    
برخـي  . ايـن كنفـرانس ارائـه گـردد    اي مضاعف و با صرف وقت بيشتر در پي برگزاري دومين كنفرانس برآئيم تا مقـاالتي وزيـن تـر در    

معتقدند كه اين كنفرانس ملي بايـد بـزودي بـه يـك كنفـرانس بـين المللـي تبـديل شـود و يـا بصـورت جداگانـه از يكـديگر برگـزار               
همايش هشتم نيز با روال معمول خود همانند ساير همايش ها برگزار خواهد شد و سعي شده است روال سـنتي آن حفـظ گـردد و    .گردد
فراهم گردد و ضمن ارائه مطالبي درخـور، از دسـت انـدركاران صـنعت بـتن و برگزيـدگان طرحهـاي برتـر بتنـي و            ديدار اعضاء   امكان

  . مسابقات دانشجويي و پيشكسوتان تقدير بعمل آيد 
ا تغيير تـوام  در اين همايش پايايي بتن مورد توجه قرار خواهد گرفت و اميد است تلنگري بر پيكره جامعه بتني كشور باشد ت

  .با بهبود در اين مورد حاصل شود
  .از ياران و همكاران درخواست گوشزد كاستي ها را داريم تا اشكاالت را برطرف نمائيم 

  محسن تدين
  رئيس هيات مديره انجمن بتن ايران



 

6  
 

   

 

 

ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  
  تحقيقاتي ايران فريمكو -مديرعامل مجتمع توليدي پيام 

  
  » هر جدول بتني در نقش  يك درخت« 

ــ   خـــود نتـــايج تحقيـــق گروهـــي از دانشـــمندان دربـــاره نقـــش جنگـــل هـــا در جـــذب    7232ه نيچـــر در شـــمارهمجلـ
كيلـوگرم   490دي اكسيدكربن هوا را منتشر كرده است كه نشان مي دهد هر هكتار از جنگل هاي روي زمين ساليانه به طـور متوسـط   

بخشي از اين گاز كربنيك . موجود در هوا اتفاق مي افتد co2از كيلوگرم گ1800كربن در خود ذخيره مي كنند و اين منظور با پااليش 
تـن سـنگ   5/1براي توليـد هـرتن سـيمان    . در فرايندهاي مختلف كارخانجات صنعتي توليد و منتشر مي شود كه سيمان يكي از آنهاست

در اثر اين فرايند، بـه طـور   . سدكيلووات ساعت برق به مصرف مي ر 118ليتر سوخت فسيلي و 125آهك و ديگر مواد معدني به همراه  
كيلوگرم آن گاز كربنيك آزاد شده از سنگ آهك و مـابقي   650متوسط يك تن انواع گازهاي آالينده وارد محيط زيست مي شود كه 

  .ساير انواع گازهاي سمي ناشي از سوخت كوره است كه براي محيط زيست به مراتب زيان بارتر از گاز كربنيك هستند
ميليون تن انواع گازهاي گلخانـه اي وارد  45ميليون تن سيماني كه ساالنه دركشور ايران توليد مي شود، 45براي  با اين حساب

  .ميليون هكتار جنگل نياز دارد25محيط زيست مي شود كه پااليش آن به 
راي پـااليش آلـودگي   به بيان ديگر فقط ب) ميليون هكتار و كمتر از نصف اين مقدار است 4/12كل جنگل هاي موجود ايران (

اهميت مصرف صحيح  سيمان . برابر جنگل هاي موجود كشورمان هستيم2هواي ناشي از توليد سيمان در ايران نيازمند فضاي سبز معادل 
كيلـوگرم سـيمان مصـرف مـي     30دريك مـورد بسـيار سـاده؛ بـراي توليـد و نصـب هـر قطعـه جـدول بتنـي،           . از همين جا آغاز مي شود

كيلـوگرم  انـواع گازهـاي     30بر اثر توليـد ايـن مقـدار از سـيمان     ). كيلوگرم براي مالت نصب 15راي توليد جدول و كيلوگرم ب15(شود
را co2 كيلـوگرم گـاز  15در حاليكه يك درخت معمولي در طول يكسال به طـور متوسـط تنهـا    . گلخانه اي وارد محيط زيست مي شود

  .براي ما پااليش مي كند
ني فروريخته ناشي از يخ زدگي و ديگر عوامل مخرب مـي تـوان تصـور كـرد كـه حاصـل عملكـرد        با ديدن هر قطعه جدول بت

درخت در طول يكسال از بين رفته است  حال آنكه با امكانات امروز مي توان جداولي با عمرمفيد بيش از صد سال توليد كرد، 2پااليشي 
در شرايطي كه جداول برخي از پروژه هاي شـهري عمـري كمتـر از    . ستاقدامي كه از چند دهه گذشته در ايران با موفقيت تجربه شده ا

. سال نيز در شهرهاي ايـران سـالم و در حـال سـرويس دهـي هسـتند      20يك تا سه سال داشته اند، همزمان جداول بتني با عمري بيش از 
  .)و سالم باقي مانده اند سال پيش توسط ايران فريمكو نصب شده و تا به امروز صحيح20جداول خيابان آجودانيه تهران (

را به اهل آن بگذاريم، تفاوت اين دو نوع جدول بتنـي كـه    –و به تعبير ديگر سود مديريت  –اگر بحث درباره سوء مديريت 
فـرق  : مرحوم دكتر قاليبافان مي گفت. با مصالح يكساني ساخته مي شوند، دانش فني است كه در ساخت نوع بادوام آن به كار رفته است

  .خوب و بد، اندكي شعور است بتن
در پايتخت كشورمان كه محل تجمع نخبگان علمي كشور است، اتوبان امام علي  در شرق، اتوبـان حكـيم در غـرب و اتوبـان     
نيايش در شمال شهر پروژه هائي بودند كه جداول آنها براي روز افتتاح به ترتيب تعويض، ترميم و يا رنگ آميزي شدند تـا بـي تـوجهي    
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ههاي عريض و طويل اجرائي و نظارت و شرمندگي مهندسان و همه كارشناساني كه اين موارد را ديدند و تذكري به توليد و نصـب  دستگا
  .اين جداول بي كيفيت ندادند، پنهان بماند

آنچه دوام بتن را به مهمترين چالش پيش روي اين دانش تبديل كرده است، وجوه مختلف خسـاراتي اسـت كـه بـه خـاطر بـي       
هرمتر مكعب بتن در نقـش  . وجهي به دوام بتن به اقتصاد ملي وارد مي شود و هزينه هاي زيست محيطي تنها گوشه اي از اين موارد استت

  دالر سرمايه گذاري ديگر را بر دوش خود نگه مي دارد كه در صورت تخريب و از بين رفتن بتن سازه  همه اين  1000سازه و ابنيه فني تا 
  .ها نابود مي شودسرمايه گذاري 

بر همين اساس الزم است در كليه پروژه هايي كه بتن يكـي از عناصـر تشـكيل دهنـده آن اسـت در كنـار تعيـين مشخصـات         
در كليـه مراحـل طراحـي،     -به معني تداوم عملكرد قابل انتظار براي مدت زمان پيش بينـي شـده    -مكانيكي بتن، ضوابطي براي دوام بتن 

  .محاسبه و مورد ارزيابي قرار گيردساخت و بهره برداري 
  علي اصغركيهاني                  

  ايران فريمكو توليدي –مديرمجتمع تحقيقاتي         
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  مديرعامل شركت مهندسي مشاور مهاب قدسپيام 

  
  » بتن پايا« 

مصـرف تـرين مصـالح     پـر ) هاي اقتصادي هاي بسيار متنوع، پايايي و جنبه قابليت مصرف در زمينه(هاي آن  بتن به سبب ويژگي
موارد مصرف بـتن  . متوسط سرانه مصرف بتن در برخي كشورها به حدود يك مترمكعب در سال رسيده است. ساختماني در جهان است

هاي مسكوني و عمومي، جوي، جدول هاي خيابان و پـل هـاي شـهري، فـرش پيـاده رو و محوطـه هـاي عمـومي، راه،          در ساختن ساختمان
هـاي آب و فاضـالب،    خانـه  هاي آبياري، مخازن آب، خطوط انتقـال آب و فاضـالب، تصـفيه    هاي برق آبي، شبكه روگاهآهن، پل، سد، ني راه

  . هاي دريايي و بسياري موارد ديگر است سازه
بـا   بتن آماده كه در كارخانـه بـتن  : باشد، مانند بتن عالوه بر تنوع در موارد استفاده، داراي تنوع در شكل هاي استفاده از آن مي

ساخته كه قطعات بتني در كارخانه با دقت و كيفيت زياد ساخته و به محل  گردد، بتن پيش دقت مناسب توليد و به محل مصرف حمل مي
  . شود مصرف حمل مي

محيطي در توليد، انتقال به محل مصـرف،    ، كمينه كردن هزينه و آثار نامطلوب زيست)مقاومت و پايايي(توجه الزم به كيفيت
  .برداري و نگهداري بتن با توجه به مزايا و نقش آن در توسعه پايدار، بسيار ضروري است بهرهاجرا، 

هاي دريايي، خطوط  هاي ناشي از كافي نبودن پايايي بتن به خصوص در سازه مطالعات انجام شده حاكي از آن است كه خسارت
تنهـا در  . اي عمومي، ساالنه در جهان برابـر بـا ميلياردهـا دالر اسـت    ه روها و محوطه ها و فرش كف پياده انتقال آب، جداول بتني خيابان

هاي بتني تحت فشـار   اياالت متحده طبق اطالعات ارايه شده توسط انجمن سيمان پرتلند اياالت متحده، خسارت ناشي از خوردگي در لوله
  .   باشد ميليارد دالر مي 5تا  5/4انتقال و توزيع آب، بالغ به 

  :تواند ناشي از عوامل زير باشد ن ميعدم پايايي بت
وجود سولفات ها و نمك ها در پيرامون سازه بتني و كافي نبودن و متراكم نبودن بـتن پوشـش روي   : شرايط پيراموني مانند -

ر برداري و نگهداري در شرايط پيراموني نامناسب ماننـد پوشـش سـطح بـتن و حفاظـت د      ميلگرد ها، عدم حفاظت مناسب در دوره بهره
برابر خوردگي فوالد به سبب نفود مواد شيميائي مضر در سازه هاي بتن فوالدي و حفاظت كاتوديك آن ها در شرايط بسـيار نـا مناسـب    

  پيراموني در سازه هاي بسيار مهم
نـا   هـا در واكـنش قليـايي،    زا بـودن سـنگدانه   نا مناسب بودن كيفيت سنگدانه ها و، واكنش: مصالح تشكيل دهنده بتن مانند -

  مناسب بودن كيفيت سيمان، آب و مواد افزودني
  دانه بندي سنگدانه ها، نسبت آب به سيمان و در صد مواد افزودني: كيفيت نا مناسب توليد مانند نا مناسب بودن -
ل عدم تناسب زمان حمل بتن تا محل مصرف با زمان گيرش آن، متراكم نشدن كافي بتن در مح: كيفيت نامناسب اجرا مانند -

  مصرف، گرماي نامناسب بتن حجيم در محل مصرف،كيفيت نامناسب عمل آوري و نگهداري بتن تازه
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 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

عدم بازرسي و نگهداري مناسب در دوره بهره برداري در شرايط بسيار نـا مناسـب پيرامـوني ماننـد سـازه هـاي دريـائي و         - 
  ) آب داراي كلر داراي شرايط نا مناسب پيراموني يا انتقال(خطوط انتقال آب تحت فشار 

دهنـده بـتن، كيفيـت توليـد، كيفيـت       كيفيت طراحي، كيفيت مصالح تشكيل: بنا بر اين عوامل عمده در تأمين پايايي بتن شامل
با پيشرفت دانش، تكنولوژي و بهبود استانداردها، پايايي بتن به موازات مقاومت آن در همه . برداري و نگهداري است اجرا و كيفيت بهره

  .يشگفته افزايش يافته و به همين سبب دامنه مصرف آن نيز رو به افزايش استموارد پ
  ناصر تركش دوز                                                                                               

 مديرعامل شركت مهندسي مشاور مهاب قدس          
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  
  رانبنياد بتن ايپيام مديرعامل شركت 

  

در كشور ما بـا احتسـاب   . بتن به عنوان پرمصرف ترين مصالح ساختماني ، نقشي بي بديل را در صنعت ساختمان دارا مي باشد
ميليون متر مكعب برآورد كـرد و بـراي توليـد ايـن حجـم       150ميليون تن مصرف ساليانه سيمان مي توان توليد بتن را در سال حدود  50

مكعب مصالح سنگي و سي ميليون متر مكعب آب و سيصدميليون گيگاژول انرژي در هـر سـال در صـنعت    عظيم بتن يكصد ميليون متر 
 "بنابراين همانگونه كه موضوع اين همـايش نيـز   . هزارميليارد تومان را شامل مي شود 5بتن مصرف مي شود و يك گردش مالي بيش از 

يژه در راستاي ارتقاء كيفي محصول و ساخت بتن هـاي متناسـب بـا شـرايط     ناميده شده وظيفه مهم توليدكنندگان بتن، همت و "بتن پايا
محيطي و با توجه به موقعيت مصرف و در عين حال كاربرد بهينه از مصالح و مواد مصرفي است تا اين بخش از سرمايه هاي عظيم ملي به 

شركت داخلـي و سـه    11ي و سرمايه گذار با تاسيس شركت بنياد بتن ايران به عنوان شركت اصل. نحو شايسته مورد استفاده قرار گيرد
مركز توليد بتن سـاليانه متجـاوز    23در مجموعه بزرگ خود در راستاي مختلف كشور ) كشورهاي همسايه(شركت در خارج از كشور 

اين شركت . ساب مي آيداز يك ميليون متر مكعب بتن آماده استاندارد توليد مي نمايد و بزرگترين توليدكننده بتن آماده در كشور به ح
در سالهاي اخير در ارتباط تنگاتنگ ، با مراكز علمي و دانشگاهي موضوع بهبود كيفي محصوالت و بهينه كردن توليد را در برنامـه هـاي   

اوري هـاي  خود قرارداده و تاكنون به نتايج اوليه ارزشمند دست يافته است، عالوه بر آن توليد و عرضه محصوالت جديد با استفاده از فنـ 
نوين در برنامه هاي آتي اين شركت قراردارد و در سال جاري كارخانه مالت خشك در منطقه سمنان با بهـره گيـري از تكنولـوژي روز    
اروپا در دست احداث مي باشد و براساس برنامه ريزي انجام شده در آغاز سـال جديـد محصـوالت متنـوع آن بـه بـازار عرضـه خواهـد         

  )به شركت در كارگاه تخصصي مالت خشك آماده كه در اين همايش برگزار مي شود دعوت مي نماييمحاضرين محترم را (شد
و سمنت برد در برنامه هاي آتي اين شركت قرار دارد و اين شركت با امكانات ) بتن اتوكالو هوادميده(  AACهمچنين توليد 

تيابي به جايگاه برتر در توليد و عرضه مصالح نوين ساختماني و منطبق گسترده اي كه در اختيار دارد با اتكا به ياري خدواند با هدف دس
  .با استانداردهاي روز دنيا گامهاي جديدي را در سالهاي آتي برخواهد داشت

  .مديريت و كاركنان شركت بنياد بتن ايران در راستاي ارتقاء فرهنگ بتن در كشور آرزوي موفقيت مي نمايد
  مهندس محسن كالنتري                
  مديرعامل شركت بنياد بتن ايران                     
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  
  :اركان و مسئولين اجرائي

  :همايش روز بتن هيأت رئيسه
 رياست هيأت مديره انجمن بتن ايران        دكتر محسن تدين  -

 تحقيقاتي ايران فريمكو –مديرعامل مجتمع توليدي       آقاي علي اصغر كيهاني  -

 مهندسي مشاور مهاب قدسمديرعامل شركت       مهندس ناصر تركش دوز  -

 مديرعامل شركت شيمي ساختمان       مهندس مسعود هنرمند  -

  مديرعامل شركت بنياد بتن ايران       مهندس محسن كالنتري -
  : كنفرانس و همايش مدير اجرايي

  بريجاني... عزيزا
  

   :راهبردي كميته
  دكتر محسن تدين 

  مهندس مهرداد اشتري 
  دكتر محمد حسن رامشت 

  ويد خطيبي مهندس جا
  دكتر محمد شكرچي زاده 

  دكتر شهريارطاووسي
  دكتر علي صدر ممتازي 

  مهندس محمد رضا جبروتي 
  مهندس علي اصغرجالل زاده 

  دكتر مصطفي خانزادي 
  مجذوبرهيني مهندس ميرابوطالب 

  دكتر قدرت اله محمدي
  مهندس مهدي شريف

  مهندس موسي كلهري 
  مهندس مسعود فياض آذر

  مينيان مهندس نيما ا
  عزيزاله بريجاني

  مهندس محمدرضا انبيائي

  :ايران كنفرانس ملي بتن دومينهيأت داوران
 دكتر احمدوند، مجتبي

 مهندس هادوي ،  فيروز

 دكتر اسفندي سرافراز،مهدي

  دكتر رضا عباس نيا
 مهندس اشتري، مهرداد

 دكتر توكلي زاده، محمد رضا

 دكتر خان محمدي، محمد

 دكتر رضائي، فريدون

 مستوفي نژاد ، داووددكتر 

 دكتر مقصودي ، علي اكبر

 حميد,دكتر وارسته پور

 دكتر اصفهاني ، محمدرضا

 دكتر بلوري بزار،  جعفر

 دكتر خيرالدين ، علي

 دكتر سرو مقدم ، عبدالرضا

 دكتر  شوشتري ، احمد

 دكتر شوشتري ، محمد

 دكتر طاووسي ، شهريار

 دكتر غفوري پور، امين

 يدكتر كاظمي ، محمد تق
 دكتر محمد زاده ، سعيد

 دكتر  مرادي شقاقي، طالب

 دكتر مير قادري ،سيد رسول

  دكتر مرتضي مدح خوان
  دكتر رضا جمالپور

 دكتر اشرفي ، حميدرضا

 دكتر باقري ، عليرضا

 دكتر برنجيان ، جواد

 دكتر حسني ، ابوالفضل

 دكتر  مظلوم ، موسي

 

 دكتروزين رام ، فرشاد

 دكتر خالو ، عليرضا

 كتر غالمرضاكاشي ، محسند

 دكتر تدين ، محسن

 مهندس جبروتي ، محمدرضا

 مهندس كاشي قندي ،علي اكبر

 مهندس خطيبي ، جاويد

 دكتر خانزادي ، مصطفي

 دكتر صدر ممتازي ، علي

 دكتر  فاميلي ، هرمز

 دكتر نيلي ، محمود

  دكتر سعيد حاجي قاسمعلي
  رضا اسماعيل آبادي

  مهندس آرمين منير عباسي
  تر حسين خديودك

 دكتر طاهري مطلق ، علي

 دكتر  امير ابراهيمي ، امير محمد

 مهندس جالل زاده ، علي اصغر

 دكتر رمضانيانپور ، علي اكبر

 دكتر قدوسي ، پرويز

 علي دكتر ليبر،نيكالس

  مهندس موسي كلهري
 دكتر محمدي ، قدرت اله

 مهندس امينيان ، نيما

 دكتر شكرچي زاده ، محمد

 ئي ، محمدرضامهندس انبيا

 دكتر رامشت ، محمد حسن

 دكتر طريقت ، امير

 دكتر افشين ، حسن
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  
  :ايران كنفرانس ملي بتن دوميناركان 

  رئيس افتخاري كنفرانس    دكتر مرتضي زاهدي
  رئيس كنفرانس     دكتر هرمز فاميلي
  دبير كنفرانس    دكتر محسن تدين

  
  : ملي بتن كنفرانس دوميناجرايي  كميته
  محسن تديندكتر 

  مهندس موسي كلهري
  يزاهللا بريجانيعز

  يمهندس محمدرضا انبيائ
  مهندس محمدرضا آزادي كاكاوند 

  مهندس حسين مبيني
  

  
   :ستاد برگزاري كنفرانس و همايش

 عزيزالـه ، محسن انبيـائي ، انبيائي محمدرضامهندس ، بهتاش اميري، شايان ابي زاده مهندس ، آزادي كاكاوند محمدرضامهندس 
سـيد  مهنـدس  ، مهدي شـريف مهندس ، روحاني شهراد، حياتي زاده صبا، محمدهادي جليليس مهند، انوشيروان جاللي، بريجاني
مسـلم   سـينا مهنـدس  ، بينيمحسين مهندس ، منصور مجيدي، اميد غالمي، سگريع عليشيخ زاده، ميثم مهندس ، شهپر محمود
خـداداديان، سـعيده سـتاري زاده، شـبنم      يله، زهره آستانبوس، تارا حياتي زاده، مريم مؤيدي، مهناز برزيـده، عـذرا  حسين ، خاني

بصيري، مهسا نجم آبادي، فرزانه مؤيدي، بيتا كاظمي، هانيه گرشاسبي، شادي گرشاسبي، پرنيان آستانبوس، مريم عبـدلي، ايلنـاز   
 آرامي، اورانوس آستانبوس 
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  
  1389 مهرماه سال 15  -شنبه پنج  –ايران كنفرانس ملي بتن  دومينبرنامه 

  

  ساعت   شرح برنامه
  8:15  آغاز مراسم افتتاحيه

  8:15 – 8:20  تالوت قرآن مجيد و پخش سرود جمهوري اسالمي ايران
  8:20 – 8:30  دكتر محسن تدين –خيرمقدم رئيس هيأت مديره انجمن بتن ايران 

  8:30 – 9:00  »  اولين دوره مسابقات قايق بتني ايران «سخنراني دكتر فرشاد وزين رام با عنوان 
  راني كليدي تخصصيسخن

  »كاربردهاي نانوتكنولوژي در بتن براي توسعه پايدار « جناب آقاي دكتر روح اله عالي زاده با عنوان 
10:00 – 9:00  

  10:00 – 10:30  پذيرايي ميان وعده صبح 
  10:30 – 12:30  در چهار سالن به صورت همزمان) بخش اول(ارائه مقاالت 

  12:30 – 14:00  ناهار و نماز
  14:00 – 15:40  در چهار سالن به صورت همزمان ) بخش دوم(ارائه مقاالت 

  15:40 – 16:10  پذيرايي ميان وعده عصر
  سخنراني كليدي تخصصي

  »خواص عمومي بتن هاي خودتراكم«جناب آقاي دكتر محمد شكرچي زاده با عنوان 
17:00 – 16:10  

  17:00 – 18:30  زمان در چهار سالن به صورت هم) بخش سوم(ارائه مقاالت 



 

14  
 

   

 

 

ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  1389مهرماه سال  16  - جمعه –همايش روز بتن  هشتمينبرنامه 
  

  ساعت شرح برنامه
  8:15 آغاز مراسم افتتاحيه

  8:15 – 8:25  تالوت قرآن مجيد و پخش سرود جمهوري اسالمي ايران
  8:25 – 8:35  دكتر محسن تدين–خيرمقدم رئيس هيأت مديره انجمن بتن ايران

  8:35 – 8:45  مهندس جاويد خطيبي–مقدم دبير همايشخير
  8:45 – 8:55 آقاي مهندس ناصر تركش دوز–خير مقدم و سخنراني نماينده شركت مهاب قدس

  8:55 – 9:05 آقاي مهندس محسن كالنتري–خير مقدم و سخنراني نماينده شركت بنياد بتن ايران
  9:05 – 9:15 آقاي مهندس مسعود هنرمند–مانخير مقدم و سخنراني نماينده شركت شيمي ساخت

  9:15 – 9:25  آقاي علي اصغر كيهاني–خير مقدم و سخنراني نماينده شركت ايران فريمكو
  9:25 – 9:35  آقاي مهندس محمدرضا رضازاده –خيرمقدم و سخنراني نماينده شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

  9:35 – 10:05  ب آقاي دكتر محمدباقر قاليبافجنا–سخنراني شهردار محترم تهران
  10:05 – 10:30 بحصپذيرايي ميان وعده

  10:30 – 10:45  »سيمان هاي آميخته سنگ آهكي«سخنراني پروفسور رمضانيانپور با عنوان
  10:45 – 11:15  »سيستم نيمه پيش ساخته اسكلت بتن مسلح«سخنراني آقاي مهندس جاويد خطيبي با عنوان

  11:15 – 11:45 آقاي مهندس علي اصغر طاهري بهبهاني–گداشت شخصيت برجسته بتن كشوربزر
  11:45 – 11:55  آقاي دكتر ابوالحسن رامين فر –سخنراني رئيس هيأت مديره انجمن صنفي توليدكنندگان موادشيميايي ساختمان

   11:55 – 12:10  آقاي دكتر هرمز فاميلي–گزارش پروژه خانه انجمن بتن ايران
  12:10 – 14:00 ناهار و نماز

  14:00 – 14:30  »افزودني هاي پودري و معدني«سخنراني دكتر محسن تدين با عنوان
  14:30 – 14:50 آقاي مهندس موسي كلهري–گزارش برگزاري مسابقات دانشجويي و برگزيدگان

  14:50 -  15:25  ندس علي اصغر جالل زادهآقاي دكتر مرتضي زاهدي، آقاي مه–گزارش نحوه انتخاب طرح برتر بتني
  15:25 – 15:40  »سد و نيروگاه كارون چهار«معرفي طرح برتر بتني

  15:40 – 15:55  »پل بزرگ كارون در مسير برگشت كنارگذر شمال شرق اهواز«معرفي طرح برتر بتني
  15:55 – 16:10  »برج هاي خنك كن كازرون «معرفي طرح برتر بتني

  C5 «  16:25 – 16:10ترميم و بازسازي اسكله«ي طرح برتر بتنيمعرف
  16:25 – 16:55 پذيرايي ميان وعده عصر

  16:55 – 17:25  آقاي مهندس موسي كلهري –اهداي جوايز دانشجويي
  17:25 – 17:40 اهداي لوح هاي طرح هاي برتر بتني

  17:40 – 17:55 اهداي لوح و جوايز داوران
  17:55 – 18:10  خطيبيجاويد آقاي مهندس–نامه توسط دبير همايشقرائت قطع
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  
  

  
قاالتندی  زمان   ارا 

ان ن ا ی  س م ا ن    دو
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  
  Aسالن 

ول
ه ا
لس

ج
 

 بتن دوام موضوع

 دكتر حميدرضا اشرفي -دكتر محمد شكرچي زاده  -دكتر علي اكبر رمضانيانپور  هيئت رئيسه

۱۰:۵۰ - ۱۰:۳۰ 
بررسي دوام بتن خودمتراكم به عنوان مصالح 

 تعميري
 رضا جغتايي - پرويز قدوسي 

۱۱:۱۰ - ۱۰:۵۰ 
بررسي خواص بتن هاي توانمند دو جزئي و سه

 جزئي مبتني بر خاكستربادي ريز و معمولي و سرباره

محمد علي  -حامد زنگانه  - عليرضا باقري
 سيفي مريان

۱۱:۳۰ - ۱۱:۱۰ 
يار سيمان بر برخي خواص مكانيكي بررسي تاثير ع 

 و دوامي بتن هاي حاوي ميكروسيليس

محسن  -مصطفي خانزادي  -حامد سپهري
 تدين

۱۱:۵۰ - ۱۱:۳۰ 
تاثير مواد حبابزا بر جذب آب و مقاومت

 الكتريكي بتن ويژه
 محسن تدين -امير شيباني 

دوم
سه 

جل
 

 بتن دوام موضوع

 مهندس محسن كالنتري - عليرضا باقري  دكتر -دكتر محسن تدين  هيئت رئيسه

۱۴:۲۰ - ۱۴:۰۰ 

بررسي روابط موجود ميان آزمايش مقاومت
الكتريكي سطحي و ساير آزمايشهاي نفوذ پذيري در 

 نمونه هاي بتني

 - اميررضا پيلوار  - علي اكبر رمضانيانپور 
 فرامرز مودي - مهدي مهدي خاني 

۱۴:۴۰ - ۱۴:۲۰ 
شرايط محيطي خليجبررسي خوردگي آرماتور در

 هاي حاوي پوزوالن متاكائولن فارس در بتن

محمد شكرچي  - فرهاد پرگر -مهدي ولي پور
 زاده

۱۵:۰۰ - ۱۴:۴۰ 

ارزيابي مدل هاي تخمين عمر مفيد خدمت رساني
براي سازه هاي بتن مسلح در محيط دريايي خليج 

 فارس

 - احسان جهانگيري  -اكبر رمضانيانپور علي
 علي دلنواز  - بابك احمدي

۱۵:۲۰  - ۱۵:۰۰ 

بررسي امكان سنجي استفاده از پوزوالن طبيعي
جهت اصالح الگوي مصرف سيمان و بهبود دوام بتن 

 در شرايط محيطي خليج فارس

محمد شكرچي  - فرهاد پرگر -مهدي ولي پور 
 زاده

وم
ه س

لس
ج

 

 بتن دوام موضوع

 مهندس موسي كلهري -ر طريقت دكتر امي -دكتر آرمين  منير عباسي  هيئت رئيسه

۱۷:۲۰ - ۱۷:۰۰ 
بررسي تأثير پودر آجر و پودر شيشه بازيافتي بر

 مقاومت سايشي بتن زيرآب سدها

اكبر  -شهريار شاه محمدي  -حبيب اهللا بيات
 شهابي

۱۷:۴۰ - ۱۷:۲۰ 
بررسي عملكرد بتن حاوي زئوليت و دوده سيليس 

 در معرض اسيد سولفوريك 

زهرا  -محمد شكرچي زاده  -ن مسعود مراديا
 وحيد نوري  -اصالنيان 

۱۸:۰۰  - ۱۷:۴۰ 

  

طبيعي زئوليت بربررسي اثر استفاده از پوزوالن
روي پارامترهاي جذب آب و مقاومت الكتريكي بتن 

 و مقايسه آن با بتن شاهد

فرنام قاسم  - فرهاد پرگر -مهدي ولي پور 
 زاده

  



 

17  
 

   

 

 

ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  
  Bسالن 

ول
ه ا
لس

ج
 

 ل و طراحي سازه هاي بتنيتحلي موضوع

 دكتر طالب مرادي شقاقي - دكتر علي اكبر مقصودي - مهندس علي اصغر طاهري بهبهاني - مهندس مهرداد اشتري هيئت رئيسه

 انتقال نيروهاي برشي از مقطع ترك در بتن خودتراكم غير مسلح ۱۰:۳۰ -  ۱۰:۵۰
 - محمد شكرچي زاده  - هوشنگ دباغ 

 محمد امين عظيمي

 مسعود فرزام  ديوار مستطيلي-مطالعه تجربي رفتار برشي اتصاالت پي ۱۰:۵۰ - ۱۱:۱۰

۱۱:۳۰ - ۱۱:۱۰ 
اثر توام واكنش قليايي سيليسي و خزش بر تيرهاي خمشي بتن 

 مسلح

علي اكبر  - سعيد حاجي قاسمعلي 
 رمضانيانپور

 بهروز احمدي ندوشن - حسام ورعي  تم گروه ذراتطرفه با استفاده از الگوري هاي بتني يك طرح بهينه دال ۱۱:۳۰ - ۱۱:۵۰

۱۲:۱۰  - ۱۱:۵۰ 
بررسي تحليلي ديوارهاي اجري مسلح شده با شبكه ارماتور و 

 شاتكريت
 محمد خان محمدي - حمداله بهنام 

۱۲:۳۰  - ۱۲:۱۰ 
-پيشنهاد مدل مكانيكي به منظور بررسي رفتار برشي اتصاالت دال

 ستون مستطيلي
 مسعود فرزام 

سه
جل

 
 دوم

 تحليل و طراحي سازه هاي بتني موضوع

 دكتر امين غفوري پور - دكتر فريدون رضايي  -دكتر محمدرضا توكلي زاده  - دكتر شهريار طاووسي  هيئت رئيسه

۱۴:۲۰ - ۱۴:۰۰ 
 Iضرورت بررسي مفهوم بازتوزيع لنگر وتعيين مقدار در تيرهاي 

 شكل سراسري پس كشيده داراي بتن خود متراكم

امين رضا درتاج  -اكبر مقصودي  علي
 سعيد ذوالقدري - زاده 

۱۴:۴۰ - ۱۴:۲۰ 
ي  ها با مدل تعميم يافته بررسي پارامترهاي موثر بر پانچ دال
Muttoni 

 مسعود فرزام 

 مدلسازي تير بتني مسلح تحت تاثير توام واكنش قليايي و خزش ۱۴:۴۰ -  ۱۵:۰۰
علي اكبر  - سعيد حاجي قاسمعلي 

 وحيد لطفي -ور رمضانيانپ

۱۵:۲۰  - ۱۵:۰۰ 
مقايسه رفتار دراز مدت پل هاي بتني جعبه اي بر اساس مطالعات 

 زماني پارامتري و ازمايشگاهي
 عليرضا شبانيان تفتي

۱۵:۴۰  - ۱۵:۲۰ 
هاي پيش بررسي عملكرد آرماتورهاي سرد كشيده  شده در تيرچه

 ساخته

علي  - شهاب الدين حاتمي  -ميثم زائري 
 ورعلي پ

وم
ه س

لس
ج

 

 ساخت و اجراي بتني موضوع

 مهندس امير مازيار رئيس قاسمي -مهندس ابراهيم اكرمي  - مهندس مير ابوطالب مجذوب  هيئت رئيسه

 امين غفوري پور -محمد كيهاني - جاويد خطيبي  معرفي سيستم نيمه پيش ساخته بتن مسلح ايران فريمكو ۱۷:۰۰ - ۱۷:۲۰

 موردي بتن پالستيك ديوار آب بند سد سيلوه مطالعه ۱۷:۲۰ - ۱۷:۴۰
ابراهيم  - محسن ديانت نژاد  - فردين جعفر زاده 

 قرباني

۱۸:۰۰  - ۱۷:۴۰ 

  
 محسن جعفربگلو -محمد رضا حاجي عليخاني  طرح اختالط بتن غلتكي سد زيردان

۱۸:۲۰ - ۱۸:۰۰ 
ضرورت ونحوه تدوين سازمان ، روش و تكنولوژي اجرا در 

 نيسازه هاي بت
 حسين خسروپور  -محمد رضا نجفي ساروكالئي 
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  
  

  Cسالن 

ول
ه ا
لس

ج
 

 تكنولوژي بتن موضوع

 مهندس فيروز هادوي -دكتر مصطفي خانزادي  - دكتر هرمز فاميلي  هيئت رئيسه

10:50  - 10:30 
-كننده به همراه مواد قوامهاي فوق روانتاثير افزودني

 راكمآوردر خصوصيات رفتاري بتن تازه خودت

راحيل   - نيكالس علي ليبر  - محمد شكرچي زاده 
كيوان  - امير مهدي اعتمادرضايي    - خوش نظر 

 زارع رامي

11:10  - 10:50 
بررسي خواص مكانيكي بتن هاي خودتراكم تقويت 

 شده با الياف نايلون
 فاطمه جهاني - رحمت مدندوست 

11:30 - 11:10 
الياف پلي تاثير حضور نانوسيليس، دوده سيليس و 
 پروپيلن در بتن خود تراكم

 علي فصيحي - علي صدر ممتازي 

11:50 - 11:30 
هاي كارپذيري بتن تازه بررسي تكرارپذيري آزمايش

 خودتراكم

راحيل  -نيكالس علي ليبر   - محمد شكرچي زاده 
 ميرمهدي اعتمادرضايي-سارا جاويدمهر- خوش نظر 

 علي كيهاني  - قاسم ميقاني   - وحيد رحيمي  تفاده از پليمرهاي سوپر جاذببتن مقاومت باال با اس 11:50 -  12:10

دوم
سه 

جل
 

 تكنولوژي بتن موضوع

 دكتر نيكالس علي ليبر - دكتر فرشاد وزين رام  - دكتر طيبه پرهيزگار  هيئت رئيسه

۱۴:۲۰ - ۱۴:۰۰ 
بررسي مكانيزم هاي تاثير نانو ذرات سيليس در بهبود 

 مطالعه ريزساختارها -خواص مكانيكي بتن
 گرشاسب خزائني - مصطفي خانزادي 

۱۴:۴۰ - ۱۴:۲۰ 
پروپيلن روي كاهش خطر  بررسي عملكرد الياف پلي
 خوردگي پالستيك پتانسيل  ترك

شهرام  - زاده  محمد شكرچي -مهدي نعمتي چاري 
 عليرضا عبدالغني - محضرنيا 

۱۵:۰۰  - ۱۴:۴۰ 

هاي حاوي  ارزيابي مقاومت و سختي خمشي در مالت
خاكستر پوسته شلتوك برنج و نانوسيليس مسلح 

 شده با الياف ممتد نايلون

اكبر خداپرست  -بهناز نصيري  - علي صدر ممتازي 
 حقي 

۱۵:۲۰  - ۱۵:۰۰ 
بررسي ويژگي هاي مكانيكي بتنهاي حاوي الياف 

 سلولزي و پلي پروپيلن

 -تارا رحماني  - بهنام كياني  - محمد شكرچي زاده 
 ولي پورجواد ا

وم
ه س

لس
ج

 

 تكنولوژي بتن موضوع

 مهندس نيما امينيان - دكتر ابوالفضل حسني  - دكتر محمدحسن رامشت  هيئت رئيسه

17:20  - 17:00 

مقايسه تاثير نانوذرات سيليس بر خواص مكانيكي  
مالت هاي ساخته شده با سيمانهاي پرتلند كارخانجات 

 نسيما - جنوب شرق كشور و بومي سازي نانو

 مهدي شهركي مقدم -علي اكبر مقصودي 

17:40 - 17:20 
اثر دماي اوليه بتن بر مقاومت مكانيكي جداول بتني 

 دارساخته حاوي سيمانهاي پوزوالنپيش

هرمز  - محسن تدين   - علي شعاريان ستاري  
 فاميلي

18:00  - 17:40 

  
 علي رضا چاله كايي - ادي مصطفي خانز ساخت بتن سبكدانه پرمقاومت حاوي اسكوريا و ليكا

 رضا كارباتي اصل - مجتبي نورپور  بررسي تاثير پوزوالن طبيعي برخواص بتن پالستيك 18:00 -  18:20
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  

  Dسالن 

ول
ه ا
لس

ج
 

 محيط زيست موضوع

 دكتر مجتبي احمدوند -دكتر قدرت اهللا محمدي  - مهندس علي اصغر جالل زاده  هيئت رئيسه

10:50  - 10:30 
سه دوده سيليس وخاكسترپوسته برنج مقاي

 دركامپوزيت سيماني حاوي الستيك
 رومينا ذرشين زنوش - علي صدر ممتازي 

11:10  - 10:50 
خواص مكانيكي بتن هاي حاوي  سرباره هاي كوره 

 بلند ، سرب و روي به عنوان ماسه 

يعقوب  - سيد حسين قاسم زاده موسوي نژاد 
 سيد اسرافيل نبوي - محمدي 

11:30 - 11:10 
استايرن با خواص ويژه  بررسي استفاده از ضايعات پلي

 )باس(استايرني  در ساخت بتن آماده سبك پلي

محمد حسين ماجدي اردكاني  - فر  ابوالحسن رامين
 عليرضا پورخورشيدي - 

11:50 - 11:30 
بررسي و مقاومت فشاري كامپوزيت هاي سيماني 

 سبك حاوي مالمين

اكبر خداپرست  -لي محمدي ع - علي صدر ممتازي 
 حقي

دوم
سه 

جل
 

 محيط زيست موضوع

 دكتر مهدي اسفندي سرافراز - دكتر حميد وارسته پور  - مهندس جاويد خطيبي  هيئت رئيسه

۱۴:۲۰ - ۱۴:۰۰ 
بر   FRPهاي ورق بررسي تأثير افزايش تعداد اليه

 رفتار تيرهاي تقويت شده به روش شيار زني
 سيد مسعود شاملي - داود مستوفي نژاد 

۱۴:۴۰ - ۱۴:۲۰ 
تأثير روش آماده سازي سطح بر مقاومت چسبندگي 

 بتن پوزوالني

 - كياچهر بهفرنيا   - شهاب رباني  - مسيح محمدي 
 حسين فقيهيان

 زاده محمدرضا توكلي -صالح يعقوبي  FRPهاي  هاي مدفون بتني با ورق بهسازي لوله ۱۴:۴۰ -  ۱۵:۰۰

 فرشيد كريمي  - سعيد قربان بيگي  تفاده از بتن اليافي در پوشش قطعه اي تونلهااس ۱۵:۰۰ -  ۱۵:۲۰

وم
ه س

لس
ج

 

 محيط زيست موضوع

 مهندس پور خورشيدي - مهندس حسينعلي روحاني  -دكتر علي صدر ممتازي  هيئت رئيسه

17:20  - 17:00 
هاي  مقايسه فني، اقتصادي و زيست محيطي روسازي

 رانبتني و آسفالتي در اي

  - محسن جعفري ندوشن  -علي اكبر رمضانيانپور 
 منصور پيدايش

17:40 - 17:20 
سبك حاوي  بررسي خواص مكانيكي بتن

 هاي بازيافتي استايرن پلي

هومن   - هادي ثباتي   -مرتضي حسينعلي بيگي 
 منفرد آ اكبري پانته -زادگان  محسن

18:00  - 17:40 

  

لف سنگدانه هاي بررسي تاثير افزودن درصدهاي مخت
بازيافتي بتن به عنوان سنگدانه بر روي اسالمپ بتن 

 خودتراكم بازيافتي

 محمد حسين نوري قيداري  -ساالر سالخورده 

18:20  - 18:00 
هاي مقاومتي بررسي اثرات نانوذرات سيليس بر ويژگي

 هاي پايه سيماني حاوي الياف سولفيتكامپوزيت

 - ي تبريزي علي ورشوي -رضا حسين پور پيا 
 پيام حسيني  - مجتبي سلطاني 



 

20  
 

   

 

 

ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

 
  
  

قاالت    خال 
ده  ه    ارا و چاپ تپذ
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
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 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

 

  
  

  
  
  
  

ن  A  م سا
ن وع سا ن   و   دوام 

  ۵٠/١١  ٣٠/١٠  زمان ارا
قاالت ارا د    قا ۴  عدا
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  بررسي دوام بتن خودتراكم به عنوان مصالح تعميري      
  2ا جغتايي، رض 1پرويز قدوسي  

  استاديار دانشكده مهندسي عمران دانشگاه علم و صنعت ايران 1
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي و مديريت ساخت دانشگاه علم و صنعت ايران 2

1Email:Ghoddousi@iust.ac.ir 
2 Email:reza1970j@yahoo.com 

  چكيده 
ميزان مقاومـت آن بـوده درصـورتيكه افـزايش روز افـزون هزينـه تعميـرات و         مبناي پذيرش بتن بدون توجه به دوام آن فقط "در گذشته عموما

اين مهـم مهندسـان را مجبـور    . اختصاص مي دهد  احداث مجدد سازه هاي تخريب شده بخش عمده اي از بودجه پروژه هاي عمراني  را به خود
احل خليج فارس نيز شرايط گرم آب و هوايي دريا و وجـود نمـك   در خاورميانه و بويژه در سو. مي كند كه دوام بتن هاي توليدي را جدي بگيرند

زميني مشكل خوردگي را افزايش داده است،  در حال حاضر استفاده از بتن خودتراكم  به عنوان يكي از مصالح نوين در دنيا مطـرح  در آبهاي زير
در ايـن تحقيـق دوام بـتن    . وام اين بتن در حال  انجام اسـت  و با پيشرفت هاي روزافزوني همراه است و تحقيقات زيادي در دنيا برروي خواص د

نـوع بـتن خـودتراكم بـا تركيبـات متفـاوت شـامل         7يك نوع بتن معمـولي و  . خود متراكم به عنوان مصالح تعميري مورد ارزيابي قرار مي گيرد
عالوه بر انجـام آزمايشـات رئولـوژي ، آزمايشـهاي      پودرسنگ آهك ، ميكروسيليس ، التكس استايرن بوتادين و الياف پلي پروپيلن ساخته شده و

نتـايج  نشـان   . مقاومت فشاري ،  خوردگي ميكروپيل ، جذب آب حجمي ، جذب آب موئينه و مقاومت الكتريكي بر روي كليه نمونه ها انجام شد
ريكي و كمترين ميزان خوردگي ميلگـرد  مي دهد كه بتن خودتراكم حاوي ميكروسيليس و التكس استايرن بوتادين بيشترين مقدار مقاومت الكت

  .  همچنين اين بتن بهترين عملكرد را در آزمايش جذب آب حجمي و جذب آب موئينه نشان داده است . را دارد
  

  بتن خودتراكم ، دوام ، خوردگي ، مصالح تعميري: واژه هاي كليدي
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  ادي ريز و معمولي و سربارهبررسي خواص بتن هاي توانمند دو جزئي و سه جزئي مبتني بر خاكسترب
  

  دكتر عليرضا باقري
 سازه، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي -استاديار گروه مهندسي عمران

bagheri@kntu.ac.ir  
  حامد زنگانه

  سازه، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي -كارشناس ارشد مهندسي عمران
hamed_zangaaneh@yahoo.com  

  محمد علي سيفي مريان
  سازه، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي -ارشناسي ارشد مهندسي عمراندانشجوي ك

aliseifi@sina.kntu.ac.ir 
  چكيده

در حال حاضر استفاده همزمان از دو ماده مكمل سيماني در بتن بصورت مخلوط سه جزئي جهت بهبود خواص بتن هاي توانمند نظير 
در اين تحقيق تأثير استفاده از مواد مكمل سيماني خاكستربادي بسيار . رار گرفته استكارآيي، روند كسب مقاومت يا دوام مورد توجه محققين ق

و سرباره كوره آهنگدازي بصورت دو جزئي و سه جزئي بر خواص مقاومتي و دوام بتن با استفاده از آزمايش هاي  Fريز، خاكستربادي معمولي نوع 
و  90، 28در سنين ) RCMT( روزه و آزمايش تسريع شده انتقال يون كلر  180و  90، 28، 7تعيين مقاومت فشاري و الكتريكي در سنين  

و  15%، خاكستربادي معمولي در مقادير 15%و  7.5%مخلوط هاي بتن دو جزئي شامل، خاكستربادي ريز در مقادير . روزه بررسي شده است 180
بتن هاي سه جزئي نيز با هدف بررسي تاثير افزودن . يمان بوده استجايگزيني س 50% و  30%، 15%و سرباره كوره آهنگدازي در مقادير  %30

درصد مواد سيماني به مخلوط هاي دو جزئي اخيرالذكر به لحاظ دستيابي به خواص بهبود يافته  15و  7.5خاكستربادي بسيار ريز در مقادير 
  . مورد مطالعه قرار گرفته اند

باعث افت نسبتا كمي ) درصد 15(ريز در بتن هاي حاوي مقادير كم خاكستربادي معمولي درصد خاكستربادي بسيار  15و  7.5استفاده از 
درصد خاكستربادي بسيار ريز در بتن هاي  15يا  7.5استفاده از . در روند كسب مقاومت آنها شده ليكن دوام دراز مدت آنها را بهبود مي بخشد

ت روند كسب مقاومت در تمام سنين شده و همچنين مزيتي به لحاظ دوام دراز باعث اف) درصد 30(حاوي مقدار زياد خاكستربادي معمولي 
درصد باعث بهبود  7.5براي بتن هاي حاوي مقادير مختلف سرباره كوره آهن گدازي استفاده از خاكستربادي بسيار ريز در . مدت ايجاد نمي كند

ضمنا كاربرد خاكستربادي بسيار . درصد بهبود در دوام بيشتر مي شود 15 با افزايش مصرف خاكستربادي بسيار ريز به. دوام دراز مدت مي گردد
  .باعث افت مقاومت در تمام سنين مي شود) درصد 15حدود (ريز جز در مواردي كه مقدار سرباره موجود در بتن كم بوده 

  RCMTمواد مكمل سيماني، بتن سه جزئي، مقاومت الكتريكي، آزمايش : واژه هاي كليدي
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  تاثير عيار سيمان بر برخي خواص مكانيكي و دوامي بتن هاي حاوي ميكروسيليس بررسي

  حامد سپهري، كارشناس ارشد مهندسي عمران دانشگاه علم و صنعت ايران،مدير داخلي كارخانه بتن آماده آريا بتن كيش
email: Haz223@yahoo.com  

  ايران مصطفي خانزادي، استاديار دانشكده عمران دانشگاه علم و صنعت
email: Khanzadi@iust.ac.ir  

  محسن تدين، استاديار دانشكده عمران دانشگاه بوعلي سينا همدان
  email: Tadayonmoh@yahoo.com  

  :چكيده 
 در اين. تغييرات عيار سيمان تاثير زيادي بر مقاومت و خواص مكانيكي بتن از يك سو و نفوذپذيري و خواص دوامي بتن از سوي ديگر دارد 

نتايج آزمايش هاي . تحقيق تاثير عيار سيمان بر برخي خواص مكانيكي و دوامي بتن با حضور ميكروسيليس مورد بررسي قرار گرفته است
مقاومت فشاري و كششي كه به منظور بررسي خواص مكانيكي و جذب آب، مقاومت الكتريكي و نفوذ يون كلر به منظور تعيين خصوصيات 

kg/mو  400، 350ار سيمان دوامي نمونه هاي با عي حاكي از اين است كه با افزايش عيار سيمان  45/0و نسبت آب به سيمان ثابت  450 3
خواص مكانيكي و دوامي بتن مرجع و همچنين بتن حاوي ميكروسيليس با كاهش مواجه گرديده است، همچنين ميكروسيليس كه بصورت 

نتايج آزمايش ميكروسكپ . ده قرار گرفت بهبود قابل توجهي چه در خواص مكانيكي و چه دوامي بتن ايجاد مي كندجايگزين سيمان مورد استفا
  .نيز بهبود ريز ساختار بتن حاوي ميكروسيليس را نسبت به بتن مرجع نشان مي دهد) SEM(الكتروني 

  )SEM(پ الكترونيعيار سيمان، خواص مكانيكي، جذب آب، خواص دوامي، ميكروسك: كليد واژه ها
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  الكتريكي بتن و مقاومت ويژه نيم ساعته تاثير مواد حبابزا بر جذب آب
   

  پست الكترونيك sheybaniamir@yahoo.com                                          امير شيباني         .1
 پست الكترونيكtadayonmoh@yahoo.com                                                 محسن تدين . 2

  مسوول مكاتبه و ارئه مقاله -مهندسين مشاور ايمن سازان-كارشناس ارشد راه و ترابري.1
  عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سيناي همدان-دكتري سازه.2

  
  دهچكي

اين مواد با ايجاد . باشد ها مواد حبابزا مي يكي از اين افزودني. ها در ساخت بتن گسترش زيادي يافته است امروزه استفاده از افزودني
 هاي يخبندان و آب هايي كه در معرض دوره لذا استفاده از آنها براي بتن. هاي هوا در بتن اثر تخريبي يخبندان بر بتن را كاهش ميدهند حباب

  .شود شدگي مكرر هستند پيشنهاد مي
هدف اين تحقيق آزمايشگاهي بررسي . الكتريكي بتن دو پارامتر مهم كنترل كننده دوام آن هستند ساعته و مقاومت ويژه  جذب آب نيم 

هاي تاثير گذار نظير عيار  امترها سعي شد پار لذا در طرح مخلوط. باشد الكتريكي بتن مي و مقاومت ويژه نيم ساعتهتاثير مواد حبابزا بر جذب آب 
زا متغير بها، ثابت نگه داشته شده و تنها ميزان هواي كل بتن به كمك ماده حبا بندي مخلوط سنگدانه ، حداكثر اندازه سنگدانه، بافت دانه سيمان

درصد،  6درصد به  2هواي كل بتن از ها نشان داد با افزايش  ها بر روي آزمونه نتايج آزمايش طرح مخلوط ساخته شد و 9در مجموع . باشد مي
  .الكتريكي افزايش خواهد يافت كاهش و مقاومت ويژه ساعته نيمجذب آب 

  .بتن الكتريكي ، مقاومت ويژهبتن ، ماده حبابزا، جذب آببتن ، دوامحبابدار بتن: كلمات كليدي
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  
   

  
  

ن  A  م سا
ن وع سا ن   و   دوام 

  ٢٠/١۵  ٠٠/١۴  زمان ارا
د   قا ۴  قاالت اراعدا
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

 ي سطحي و ساير آزمايشهاي نفوذ پذيري در نمونه هاي بتنيكيالكتر مقاومتبررسي روابط موجود ميان آزمايش 

  
 ****فرامرز مودي ***مهدي مهدي خاني  **اميررضا پيلوار *علي اكبر رمضانيانپور

 نولوژي و دوام بتن، دانشگاه صنعتي اميركبيرعمران و محيط زيست، مركز نحقيقات تك مهندسي استاد دانشكده  *

 عمران و محيط زيست، مركز نحقيقات تكنولوژي و دوام بتن، دانشگاه صنعتي اميركبير مهندسي دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده  **

 عتي اميركبيرعمران و محيط زيست، مركز نحقيقات تكنولوژي و دوام بتن، دانشگاه صن مهندسي دانشجوي دكتري دانشكده  ***

 عمران و محيط زيست، مركز نحقيقات تكنولوژي و دوام بتن، دانشگاه صنعتي اميركبير مهندسي استاديار دانشكده  ****

  
  چكيده

يكي از عوامل اصلي خرابي زودرس در سازه هاي بتن مسلح، خوردگي ميلگردها مي باشد و پديده نفوذپذيري مهمترين عامل در افزايش سرعت 
در نتيجه پيدا كردن رابطه اي بين اين . از سوي ديگر روش هاي مختلفي براي ارزيابي نفوذ پذيري بتن وجود دارد. ب به شمار مي روداين تخري

مقاومت الكتريكي بتن شاخصي مناسب . روش ها مي تواند مهندسين را در انتخاب روش مناسب ارزيابي و درك بهتر مكانيزم آن ها، ياري رساند
اين روش كامال غير مخرب بوده و سادگي، سرعت و ارزاني آن بر . ي نفوذ پذيري بتن و مقاومت آن در مقابل نفوذ يون كلرايد مي باشدبراي ارزياب

  .كاربرد اين روش مي افزايد
وذ پذيري بتن در اين تحقيق، به منظور يافتن رابطه اي مناسب ميان آزمايش مقاومت الكتريكي و ساير آزمايش هاي مختلف اندازه گيري نف

طرح  اختالط مختلف بتن، انجام شده و روابط ميان آنها بيان  72آزمايشهاي گوناگوني بر روي ) مانند نفوذ آب و نفوذ تسريع شده يون كلرايد(
تباط بين آن ها عالوه بر آن، عوامل تاثير گذار بر روي نتايج آزمايشها بيان شده و در مورد محدوديت هاي موجود در برقراري ار. گرديده است

همچنين از نتايج اين تحقيق مي توان . نتايج نشان دهنده وجود رابطه تواني مناسبي ميان آزمايشهاي ذكر شده مي باشد. بحث شده است
  . دريافت كه با دقت مناسبي مي توان از آزمايش مقاومت الكتريكي به منظور تعيين ميزان نفوذپذيري نمونه هاي بتني استفاده نمود

  
  مقاومت الكتريكي، نفوذ پذيري، رابطه تواني، خوردگي، ريزساختار، دوام، نفوذ تسريع شده يون كلرايد: لمات كليديك
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

 هاي حاوي پوزوالن متاكائولن بررسي خوردگي آرماتور در شرايط محيطي خليج فارس در بتن

  مهدي ولي پور
  ني دانشگاه تهرانف  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران، دانشكده

 valipour.ma@gmail.com   
  فرهاد پرگر

 كارشناس ارشد انستيتو مصالح ساختماني دانشكده فني دانشگاه تهران

farhad_pr2000@yahoo.com   
  محمد شكرچي زاده

  تهران دانشگاه فني  دانشكده و سرپرست انستيتو مصالح ساختماني عمران مهندسي دانشكده دانشيار
shekarch@ut.ac.ir   

  

  چكيده

هاجم به داخل بتن از هاي بتني و در نتيجه كاهش عمر مفيد آنها در اثر خوردگي ناشي از نفوذ سياالت م هاي اخير، تخريب زودرس سازه در سال
ها يكي از  استفاده از پوزوالن. هاي بتني بخصوص در مناطق جنوبي كشور بوده است هاي جامعه مهندسي عمران در زمينه سازه مهمترين دغدغه
هبود خصوصيات با توجه به عملكرد مثبت پوزوالن متاكائولن در ب. هاي بهبود پايايي بتن براي جلوگيري از شروع خوردگي است مهمترين روش

درصد  15و  10، 5(هاي حاوي متاكائولن  بتن) پيل و مقاومت الكتريكي پتانسيل نيم(بتن در محيط آزمايشگاهي، در اين تحقيق خوردگي 
 نتايج اين. در ناحيه جزرومد و در شرايط محيطي خليج فارس مورد بررسي قرار گرفته و نتايج آن با بتن شاهد مقايسه شده است) جايگزيني

  .تحقيق نشان از اثرات قابل مالحظه استفاده از پوزوالن متاكائولن در جلوگيري از شروع خوردگي دارد

  
  كلمات كليدي

  پيل، مقاومت الكتريكي خوردگي، متاكائولن، پتانسيل نيم
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  ارزيابي مدل هاي تخمين عمر مفيد خدمت رساني براي سازه هاي بتن مسلح در محيط دريايي خليج فارس

 4، علي دلنواز  3، بابك احمدي2، احسان جهانگيري1بر رمضانيانپوراكعلي

  aaramce@aut.ac.i                   استاد دانشكده عمران و محيط زيست دانشگاه صنعتي اميركبير. 1
  jahangiri@aut.ac.irدانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي و مديريت ساخت، دانشگاه صنعتي اميركبير  . 2

  bahmadi@aut.ac.irدكتري مهندسي و مديريت ساخت، دانشگاه صنعتي اميركبير           دانشجوي.3
  alidelnavaz@yahoo.comدانشجوي دكتري سازه، دانشگاه صنعتي اميركبير                              .4

  چكيده
ساخت سازه هايي با دوام . يت ويژه اي برخوردار مي باشدهاي بتني از ديدگاه طراحي،تعمير ونگهداري از اهمبحث عمر مفيد خدمت رساني سازه

نگهداري از اهداف شبيه سازي رفتار بتن -منظور اقدامات تعميركافي و همچنين تخمين عمر مفيد خدمت رساني باقي مانده سازه هاي موجود به
رين علل كاهش عمر مفيد خدمت رساني و وقوع خرابي يكي از مهمت. هاي رياضي مي باشنددر طول عمر آن از ديدگاه دوام با استفاده از مدل

هدف اين مقاله بررسي . هاي دريايي  مي باشدهاي زودرس در سازه هاي بتن مسلح، خوردگي فوالد مدفون به علت وجود يون كلريد در محيط
كه يك مدل  Life‐365ز مدل اين مدل ها عبارتند ا. سه مدل تخمين عمر مفيد بتن در محيط دريايي و در شرايط مستغرق مي باشد

كبير و باشد و  دو مدل ديگر كه داخلي بوده و توسط مركز تحقيقات تكنولوژي و دوام بتن دانشگاه صنعتي اميراحتماالتي معروف آمريكايي مي
ساله  5ماهه و  6اي بتني اين بررسي بر اساس پروفيل كلريد اخذ شده از آزمونه ه.  انستيتوي مصالح ساختماني دانشگاه تهران تهيه شده است

در اين مقاله، در ابتدا اختصارا،  اين مدل ها شرح داده مي شود و در ادامه به تخمين زمان آغاز . در شرايط محيطي بندر عباس مي باشد
يكروسيليس و با م( خوردگي دو طرح اختالط بتن در شرايط يكسان محيطي، مصالح و پوشش بتني روي آرماتور با طرح اختالط هاي متفاوت 

  .پرداخته شده و در انتها نتايج مقايسه مي گردد) بدون ميكروسليس
  بتن مسلح، مدل هاي عمر مفيد، شرايط دريايي، خليج فارس: كليد واژه ها
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

دوام بتن در شرايط محيطي خليج بهبود  بررسي امكان سنجي استفاده از پوزوالن طبيعي جهت اصالح الگوي مصرف سيمان و
  فارس
 

  مهدي ولي پور
  فني دانشگاه تهران  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران، دانشكده

   valipour.ma@gmail.com   
  فرهاد پرگر

 كارشناس ارشد انستيتو مصالح ساختماني دانشكده فني دانشگاه تهران

farhad_pr2000@yahoo.com    
  

  چكيده

بنابراين اصالح الگوي . اي از جمله مصرف انرژي زياد و آلودگي محيط زيست مواجه است توليد سيمان براي مصرف در بتن با مشكالت عديده
سيمان، جايگزين كردن بخشي از آن با مواد هاي بهسازي توليد  راهجمله از . مصرف و بهينه سازي توليد سيمان بيش از پيش ضرورت دارد

ماده معدني  هدف از اين تحقيق معرفي .دنهاي طبيعي از جمله اين مواد مي باش افزودني معدني ارزان قيمت و در دسترس است كه پوزوالن
نتايج نشان . باشد بهبود دوام بتن مي و بررسي عملكرد آن بعنوان جايگزين سيمان در بتن به منظورزئوليت به عنوان يك پوزوالن طبيعي توانمند 

  .هاي بتني حاوي پوزوالن طبيعي زئوليت است دهنده بهبود مقاومت فشاري و نفوذ در برابر يون كلر آزمونه

  
  كلمات كليدي

  سيمان، پوزوالن طبيعي زئوليت، دوام بتن
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

   

ن  A  م سا
ن وع سا ن   و   دوام 

  ٠٠/١٨  ٠٠/١٧  زمان ارا
ق د    قا ٣  االت اراعدا
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

 بررسي تأثير پودر آجر و پودر شيشه بازيافتي بر مقاومت سايشي بتن زيرآب سدها

  حبيب اهللا بيات
  دانشيار دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه صنعتي امير كبير

  شهريار شاه محمدي
  كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي امير كبير

  shahriarshahmohamadi@yahoo.com 
  اكبر شهابي

  كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي امير كبير
akbar_shahabi@yahoo.com  

  
  چكيده

ليكن بازيافت ضايعات ساختماني ممكن است . يز تأكيد دارداصول متداول طراحي سبز بر ضرورت بازيافت ضايعات در صنعت ساخت و ساز ن
، يافته هاي يك مقالهاين . اي مصالح شود كه آگاهي پيرامون تغيير رفتار مكانيكي آنها  ضرورت دارد موجب محدوديت هائي در ويژگي هاي سازه

تغييرات محتمل  و مورد استفاده بوده اند را ارائه مي كند پژوهش پيرامون اثرات بارز پودر شيشه و پودر آجر كه بعنوان افزودني در بتن حجيم
مورد بررسي  ،در مقاومت سايشي و مقاومت فشاري بتن حجيم بدنبال استفاده از پودر شيشه و پودر آجر بعنوان مواد جايگزين كننده سيمان

از پودر شيشه يا پودر آجر بعنوان   %30و 5/22، 15ائي با سانتيمتري متعارف كه از مخلوط ه 15آزمايش ها با نمونه هاي مكعبي . قرار گرفته اند
هاي  آزمايش. مواد جايگزين كننده ساخته شده بودند صورت گرفته و نمونه هاي شاهد با استفاده از طرح اختالط استاندارد تهيه شده بودند

  :اند كه مقاومت فشاري و مقاومت سايشي در سن هاي مختلف انجام شده و نشان داده
كنند، بنابراين روش شناختي پژوهش، قابل  ها از يك روند متعارف پيروي مي ون افزايش وابسته به زمان پارامترهاي مقاومتي نمونهچ  •

  .اعتماد بوده است
دهد و عليرغم پائين تر بودن پارامترهاي  پودر شيشه نشانه هائي از واكنش شيميائي با سيمان را در نمونه هاي مربوطه نشان مي  •

  .ها، جبران مي كنند ها در ابتدا، بعلت سرعت بيشتر افزايش مقاومت، چنان كمبودهائي را در طول زمان با افزايش سن نمونه ومتي نمونهمقا
  .رسد پودرآجر با سيمان واكنش نداده و فقط بصورت يك پركننده بي اثر در مخلوط حضور داشته باشد به نظر مي  •

  
 واژه هاي كليدي

  يشيمقاومت سا م،يپودر آجر، بتن حج  ،يتافيباز شهيپودرش
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

 بررسي عملكرد بتن حاوي زئوليت و دوده سيليس در معرض اسيد سولفوريك

  *مسعود مراديان، كارشناس انستيتو مصالح ساختماني دانشگاه تهران

  زهرا اصالنيان، كارشناس انستيتو مصالح ساختماني دانشگاه تهران
  ب قدسوحيد نوري، شركت مهندسي مشاور مها

 mmoradian@ut.ac.ir: پست الكترونيكي 

تر نسبت به  سازي بتن در معرض اسيد سولفوريك، قرار دادن نمونه بتن در محلول اسيد سولفوريك قوي هاي متداول براي شبيه يكي از روش
سيليس و همچنين  ي زئوليت و دودهها متر حاوي پوزوالن سانتي 10هاي مكعبي با ابعاد  در اين تحقيق نمونه. باشد محيط واقعي اسيدي مي

هاي آهكي، اين نوع  شده با سنگدانه هاي ساخته با توجه به مقاومت بهتر بتن. قرار گرفتند pH=1هاي شاهد، در محلول اسيد سولفوريك با  نمونه
ميزان موردنياز، به محلول اسيد اضافه  ، به صورت روزانه بهpHها مورد استفاده قرار گرفت و براي ثابت نگاه داشتن  براي ساخت نمونه  سنگدانه
گيري شده است، همچنين پس از  ها اندازه ها در فواصل زماني مختلف توزين شده و ميزان افت وزن آن نمونه. آن به يك كاهش يابد pHشده تا 

هاي حاوي پوزوالن  تايج نشان داد كه بتنن. گيري شد هاي مختلف اندازه ها در عمق ها در محلول اسيد، ميزان سولفات آن روز قرارگيري نمونه 90
  .عملكرد به مراتب بهتري نسبت به بتن شاهد نشان دادند

  بتن، زئوليت، سولفات پوزوالن، حمله اسيدي، خرابي: كليد واژه 
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

ه آن با بتن طبيعي زئوليت بر روي پارامترهاي جذب آب و مقاومت الكتريكي بتن و مقايس  بررسي اثر استفاده از پوزوالن
 شاهد

  مهدي ولي پور
  فني دانشگاه تهران  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران، دانشكده

 valipour.ma@gmail.com   
  فرهاد پرگر

 كارشناس ارشد انستيتو مصالح ساختماني دانشكده فني دانشگاه تهران

farhad_pr2000@yahoo.com    
  ثمرينزاده فرنام قاسم

 كارشناس ارشد انستيتو مصالح ساختماني دانشكده فني دانشگاه تهران

ut.ac.iremyadeh@sghas    
  

  چكيده

هاي مرسوم مانند ميكروسيليس،  اهش آاليندگي محيط زيست و توسعه پايدار در مقايسه با پوزوالنهاي طبيعي بدليل ك مزيت استفاده از پوزوالن
زئوليت مادة معدني با ارزشي است كه كاربردهاي فراواني در صنعت . سازد ها را بر خصوصيات بتن ضروري مي لزوم بررسي اثرات اين پوزوالن

روزه و يك  28(در اين تحقيق پارامترهاي جذب آب، مقاومت ويژه الكتريكي دراز مدت  .شود و با كيفيت مناسب در كشور ايران يافت مي اشتهد
مورد بررسي قرار گرفته و نتايج آن با بتن شاهد مقايسه ) درصد جايگزيني 30و  20، 10(هاي بتني حاوي پوزوالن طبيعي زئوليت  آزمونه) سال

  .هاي حاوي زئوليت دارد خواص مقاومت جذب آب و مقاومت الكتريكي آزمونهنتايج حاصل از اين تحقيق نشان از بهبود . شده است

  
  كلمات كليدي

 پوزوالن طبيعي زئوليت، جذب آب، مقاومت الكتريكي



 

35  
 

   

 

 

ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  

ن  B  م سا
ن وع سا ی   و ی  ی سازه  ا ل و    ح

  ٣٠/١٢  ٣٠/١٠  زمان ارا
قاالت ارا د    قا ۶  عدا



 

36  
 

   

 

 

ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  ي از مقطع ترك در بتن خودتراكم غير مسلحانتقال نيروهاي برش
 1 )دكتراي سازه ،بخش عمران،عضوهيئت علمي دانشگاه كردستان(دكتر هوشنگ دباغ

)دكتراي سازه،بخش عمران،عضو هيئت علمي دانشگاه تهران(دكتر محمد شكرچي زاده  2 

 3 )،دانشگاه كردستاندانشجوي كارشناسي ارشد سازه،بخش عمران(محمدامين عظيمي
1H.Dabbagh@uok.ac.ir 

2shekarch@ut.ac.ir 

3mohammadaminazimi@yahoo.com 

  
  چكيده

يكي از .در آنها هنوز مي توانند تا حدي نيروهاي برشي و تنش ها را منتقل نمايند  همانطور كه مي دانيد المانهاي بتني پس از ايجاد ترك
اين مقاله حاصل يك كار آزمايشگاهي گسترده روي اين پديده مي باشد كه نتايج در . راههاي انتقال اين نيروها قفل وبست سنگدانه اي است 

براي معرفي بيشتر و شناساندن .حات ترك ،تنش برشي و تنش نرمال است قالب نمودارهاي ارتباطي بين پارامترهاي عرض ترك ،لغزش صف
مگاپاسكال استفاده نموده ايم و نتايج  45.4كارائي هاي  برتر بتن خودتراكم نسبت به بتن معمولي،از بتن خودتراكم با مقاومت فشاري مكعبي 

اين نمونه ها داراي هندسه خاصي بوده كه شرايط آزمايش برش . نمونه انجام شده است ،بدست آمده 40حاصله از آزمايشهاي برشي كه  روي 
با توجه به كمبود اطالعات در بخش خواص و ارتباط بين پارامترهاي مختلف در بتن هاي مختلف ،اميد است اين .خالص را فراهم مينمايد 

  .تحقيق گام كوچكي در رفع اين نقيصه برداشته باشد
  قفل و بست سنگدانه اي -3مقاومت فشاري مكعبي  -2م  بتن خودتراك -1: واژه هاي كليدي 
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  ديوار مستطيلي-مطالعه تجربي رفتار برشي اتصاالت پي
  مسعود فرزام

  استاديار دانشگاه تبريز
mafarzam@tabrizu.ac.ir  

زمايشگاهي، به صورت تجربي آ ي رفتار برشي صفحات بتني در محل اتصال به ديوار مستطيلي با انجام آزمايش بر روي چهار نمونه -: چكيده 
گاه هاي ساده بودند كه ديوارهاي مستطيلي شكلي در  نمونه ها متشكل از صفحات مستطيلي تخت واقع بر روي تكيه. مورد مطالعه قرار گرفت

مقادير . ز آنها بررسي شدخي-بار با خروج از مركزيت و با روند افزايشي يكنواخت به نمونه ها وارد شده و رفتار بار. مركز به آنها متصل مي شد
. تمامي نمونه ها، گسيختگي از نوع پانچ ترد از خود نشان دادند. متفاوتي براي نسبت ابعادي ديوارها و خروج از مركزيت نسبي انتخاب شد

فيت پسماند آنها مطالعه اوج و ظر-بالفاصله پس از رسيدن به مقاومت حداكثر، نمونه ها وادار به تحمل تغيير شكلهاي اضافي شدند تا رفتار پسا
  . گردد

مقايسه   EC2و   ACIنامه هاي  نتايج ظرفيت برش پانچ به دست آمده از آزمايشهاي تجربي براي اين اتصاالت با مقادير برآورد شده توسط آئين
 ACI نامه  اشند، در مقابل آئينتر مي ب به نتايج تجربي نزديك   EC2نشان داده شد كه بارهاي گسيختگي برآورد شده توسط آئين نامه . گرديد

  .دهد مقادير محافظه كارانه تري را  نتيجه مي
، ظرفيت دوراني باشد ها نسبت ابعادي ستون از پنج بزرگتر مي ديوار مستطيلي كه در آن-ديوار مستطيلي و يا دال-نشان داده شد كه اتصاالت پي

  .  نمي باشند ACIن نامه يشده توسط آئ ينيب  پيش طبقه ينسب يها كمي دارند و قادر به تحمل تغيير مكان
  .ديوار، ديوار مستطيلي، ظرفيت پانچ، ظرفيت دوراني -برش پانچ، اتصال پي: واژه هاي كليدي
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

 

 اثر توام واكنش قليايي سيليسي و خزش بر تيرهاي خمشي بتن مسلح

  سعيد حاجي قاسمعلي

  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي، واحد رودهن

saeid1352@yahoo.com 

  علي اكبر رمضانيانپور

 استاد دانشگاه صنعتي اميركبير

aaramce@aut.ac.ir  
  چكيده

هـا قـرار    ها نظير سدها، پلها وساير سازه ها ي در تماس با آب، مي تواند تحت اثر خرابي ناشي از پديده واكنش قليـايي سـنگدانه   تعدادي از سازه

هـاي   بعضي سـنگدانه   ها، يك واكنش شيميايي بين واكنش قليايي سيليسي سنگدانه. شود سازه مياين امر باعث آسيب رساندن به ايمني . گيردد

هاي موجود در بتن است كه منجر به تشكيل يك ژل سيليسي ـ قليايي شده كه توليد فشـار كـرده و در نهايـت سـبب انبسـاط و        خاص و قليايي

ر اين پديده در درازمدت همراه با اثر خزش روي تير بـتن مسـلح و وضـعيت تيـر از     در اين پژوهش  اث.شود  ايجاد ترك و كاهش مقاومت بتن مي

براي اين منظور هفت عـدد تيـر بـا سـنگدانه     . تأثير درصد آرماتورهاي كششي و فشاري و ظرفيت باربري بررسي خواهد شد  لحاظ رفتار خمشي،

 100برداري و عمل آوري مناسب در يك محفظه سرپوشـيده بـا رطوبـت     فعال و هفت عدد تير ديگر با سنگدانه غير فعال ساخته و پس از قالب

مالحظـه گرديـد كـه    . كرنشهاي بتن و آرماتور در طول زمان بطور مرتب قرائت گرديد.درجه سانتيگراد قرار گرفت 38درصد و دماي كنترل شده 

صد آرماتور فشاري اثر واكـنش قليـايي كـاهش مـي     واكنش قليايي باعث افزايش كرنش كششي وكاهش كرنش فشاري مي شود كه با افزايش در

ميزان افزايش كرنش در نمونه هاي اسـتوانه اي  . همزمان با ساخت تيرها نمونه هاي استوانه اي نيز ساخته و در محفظه مذكور قرار داده شد. يابد

زمايش بارگذاري چهار نقطه اي قـرار گرفتـه و    روز تيرها تحت آ 270پس از حدود . بدليل غير مسلح بودن بيش از تيرهاي بتني مسلح مي باشد

  . ظرفيت خمشي نهايي آنها تعيين شد و مشخص گرديد كه واكنش قليايي منجر به كاهش ظرفيت باربري تيرها مي شود

  واكنش قليايي سيليسي سنگدا نه ها، تير بتني مسلح، مقاومت خمشي، خزش: واژه هاي كليدي
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

 با استفاده از الگوريتم گروه ذراتطرفه  هاي بتني يك طرح بهينه دال

  2، بهروز احمدي ندوشن1حسام ورعي
  مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهريز -1
  استاديار دانشكده عمران دانشگاه يزد -2 

 Varaee.hesam@gmail.com  
 ehrooz.ahmadi@gmail.comB 

  
 :چكيده

در اين راستا از الگوريتم . پردازد طرفه يك و چنددهانه با شرايط انتهايي مختلف مي هاي بتني يك سازي دال اين مقاله به بهينه
هاي واقعي در  ست كه از مدلهاي تكاملي ا از جمله الگوريتم الگوريتم . استفاده شده است سازي گروه ذرات  بهينه

گيرد و جمعيتي متشكل از يك سري ذرات  از رفتار جمعي پرندگان در يافتن غذا بهره مي ،.طبيعت الهام گرفته شده است
زان روز كردن موقعيت ذرات با توجه به مي ، با به. دهد كه هر ذره معرف يك پرنده در فضاي جستجو است تشكيل مي

سازي تصادفي،  هاي بهينه الگوريتم گروه ذرات، همانند ساير روش. كند سمت جواب بهينه هدايت مي شايستگي، جمعيت را به
منظور تبديل مسئله مقيد به نامقيد، از تابع جريمه خارجي  استفاده  در اين مقاله، به. اساسا براي مسائل نامقيد طراحي شده است

  .شده است
. شود سازي هزينه و با منظور داشتن هزينه ناشي از بتن و فوالد مصرفي تعريف مي سازي بر اساس كمينه سئله بهينهدر اين مقاله، م
انجام  نامه بتن آمريكا  اي و با توجه به آخرين ويرايش آئين نامه روش ضرائب آئين طرفه سراسري به آناليز دال يك

قيد . باشند برداري و تغيرشكل مي اي و مشتمل بر قيود خمشي، برشي، بهره نامه آئين قيود طراحي بر اساس ضوابط. گيرد مي
  .شوند صورت محدوديت در فاصله بين ميلگردها و قيد مربوط به تغييرشكل در قالب حداقل ضخامت دال تعريف مي برداري به بهره

گاه ساده، يك انتهاي سراسري، دو انتهاي  يل دو تكيهطرفه با شرايط انتهايي متفاوت از قب هاي بتني يك مسائل نمونه از دال
گيرند و در هر مسئله بهترين تركيب از سه متغير طراحي ضخامت دال، قطر ميلگردها و  سراسري و كنسولي مورد بررسي قرار مي

ناسب روش مذكور عملكرد م يايدر مجموع گو  .آيد سازي هزينه و ارضاي قيود طراحي بدست مي فاصله بين آنها با هدف كمينه
 يساز نهيبه نديدر فرانتايج بدست آمده از طراحي بهينه مسايل نمونه حاكي از عملكرد مناسب الگوريتم گروه ذرات   .است
  .مي باشد طرفه كيمسلح  يبتن يها دال

  
  سازي، تابع جريمه، الگوريتم گروه ذرات، طراحي بهينه طرفه، بهينه دال بتني يك: واژه هاي كليدي
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

 تيشاتكر و آرماتور شبكه با شده مسلحي آجري وارهايدي ليتحلي بررس
 2بهنام ،حمداله1يمحمد خان محمد

  تهران دانشگاه ،يفني ها دانشكده سيپرد عمران،ي مهندس دانشكده ارياستاد -1
  تهران دانشگاه عمران،ي مهندس دانشكده زلزله ارشدي كارشناسي دانشجو - 2

 mkhan@ut.ac.ir 
 h.behnam@ut.ac.ir 

 
 چكيده

  گرچه.  است بوده گذشتهي سالها دري آجري بناها از استفادهي گستردگ انگريب ، تختيپا ژهيو به ران،ياي شهرهاي سنت بافت بري مرور
 و مقاومت عدم وي ميقدي بناها ازي برخي نگهدار لزوم نيهمچن و بناها نياي گستردگ اما تاس انجام حال در شهرها در بناها نياي نوساز
 از يكي. دهد اختصاص خود به راي مهندس علم ازي قسمت ،يساز مقاومي روشهاي بررس تا شده باعث ها ساختمان نيا دري كافي ريپذ شكل

 سطح به آرماتور شبكه با شده مسلح شاتكريت پوشش از استفاده مسلح ريغ آجري ساختمانهاي سازي مقاوم براي متداول و موثر روشهاي
 االستيسيته نظريه ساده معادالت بر مبتني تحليلي روشهاي از توان نمي روكش با شده تقويت آجري ديوار رفتار ارزيابي براي. است ديوار

 با شده تقويت آجري ديوار رفتار ارزيابي براي ژوهش پ اين در .تاس ناپذير اجتناب زمينه اين در عددي روشهاي كارگيري به لذا. كرد استفاده
 از مدلسازي، صحت از اطمينان براي. است گرفته انجامي ارشتهي المانها از استفاده با و ماكرو شيوه به آجري ديوار مدلسازي مسلح، روكش
 استفاده مدل كاليبراسيون براي تهران دانشگاه در كطرفهيي پاش بتن با شده تيتقوي وارآجريد نمونه كي يرو بر گرفته انجام تست نتايج
  .است گرفته صورت كيپارامتر مطالعه شده برهيكال مدلي رو بر تينها در .است شده

  اي رشته المان ، مدلسازي ، شاتكريت ، آجري بناهاي: كليدي كلمات
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

 تپيشنهاد مدل مكانيكي به منظور بررسي رفتار برشي اتصاال
  ستون مستطيلي-دال 

  مسعود فرزام
  استاديار دانشگاه تبريز

mafarzam@tabrizu.ac.ir  
ت برش پانچ و ياز ظرف ين خوبيشود كه تخم ، مدل مكانيكي جديدي پيشنهاد مي Muttoniي بر اساس مدل تعميم يافته: چكيده 

  .دهد يبه دست م يليستون مستط- اتصاالت دال يت دورانيظرف
ها بر روي چهار  شيآزما. شود يسه مين مدل مقاين زده شده توسط اير تخميبا مقاد يتجرب يها ي اين مدل، نتايج آزمايشبه منظور ارزياب

گاه هاي ساده، كه ديوارهاي مستطيلي شكلي در مركز به آنها متصل  آزمايشگاهي متشكل از صفحات مستطيلي تخت واقع بر روي تكيه ي نمونه
تمامي نمونه ها، . ها مقادير متفاوتي براي نسبت ابعادي ديوارها و خروج از مركزيت نسبي انتخاب شد زمايشدر اين آ. مي شد، انجام شد

  EC2و  ACIنتايج به دست آمده از آزمايشهاي تجربي با مقادير برآورد شده توسط آئين نامه هاي .گسيختگي از نوع پانچ ترد از خود نشان دادند
شده توسط مدل مكانيكي  كه مقادير خيزها، ظرفيت دوراني و ظرفيت پانچ محاسبهشود  نشان داده مي. ه گرديدو مدل مكانيكي پيشنهادي مقايس

تسليم، قادر به -ترد و يا پانچ-اين مدل عالوه بر پيش بيني مد گسيختگي پانچ. باشند ها مي پيشنهادي نزديك به مقادير به دست آمده از آزمايش
 ..مختلف بر رفتار برشي اتصاالت فوق الذكر نيز مي باشد درنظر گرفتن تاثير پارامترهاي

  
  تسليم-ترد، برش پانچ-ستون مستطيلي، ظرفيت پانچ، ظرفيت دوراني، برش پانچ-اتصال دال: واژه هاي كليدي 
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

   

ن  B  م سا
ن وع سا ی   و ی  ی سازه  ا ل و    ح

  ۴٠/١۵  ٠٠/١۴  زمان ارا
قاالت ارا د    قا ۵  عدا
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  مقدار نييتع و لنگرعيتوزباز مفهومي بررس ضرورت
  متراكمخود بتني دارا دهيكش پسي سراسر شكل -I يرهايت در) يانامهنييآ وي شگاهيآزما(

  3يذوالقدر ديسع ،2نژاد درتاج رضا نيام ،1يمقصود اكبريعل

  كرمان باهنر ديشه دانشگاه عمراني مهندس بخش اريدانش -١
  كرمان باهنر ديشه دانشگاه عمراني مهندس بخش سازه ارشدي سكارشنا يدانشجو -٢
 جنوب تهران واحد – تهران آزاد دانشگاه سازه ارشدي كارشناس يدانشجو -٣

maghsoudi.a.a@mail.uk.ac.ir1  

.r@graduate.uk.ac.irdortaj.a2 
co.org-szolghadri@prefab3 

. برخوردارند لنگر عيتوز باز فاقد اعضاء به نسبتي مطلوبتري منيا از لنگر پخش بازي دارا اعضاء زلزله، وقوع هنگام در زيخزلزله مناطق در: دهيچك
) بـره يو به ازين بدون بتن( خودمتراكم بتن اي ديجد نسل بتن از استفاده ها،پلي سازمقاوم و ساخت شدن ترنهيبه جهت موجودي هاروش ازي كي
 و جهـان  در دهيكشـ  پـس ي هـا پل كسرهي يرهايتي اسازه عملكرد در بتن نوع نيا شناخت عدم و اطالعات نبودن ارياخت در. استي دگيتنپس و
 دهيكشـ  پسي سراسر دهانه دو شكل -Iي رهايت لنگر، پخش باز در بتن نوع نيا عملكردي بررس جهت. باشديم حاضر قيتحقي اصل زهيانگ رانيا
 آمده بدست جينتا سهيمقا. است گرفته قراري بارگذار تحت بيتخر مرحله تا شگاهيآزما در سپس و شده ساخته متر 9 طول به خودمتراكم بتن با
 در لنگـر  پخـش  بـاز  مقدار نيتخم جهت ايدن حاضر حالي هانامهنييآ از استفادهي داتيتمه با دهد،يم نشاني شگاهيآزما و كيتئور قاتيتحق از

  .برد بكار زين خودمتراكم بتني برا توانيم را) برهيو به ازين(ي معمول بتن با شده ساختهي هاسازه
  لنگر عيبازتوز ،يدگيتن خودمتراكم،پس بتن: يديكلي ها واژه



 

44  
 

   

 

 

ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  Muttoni ي با مدل تعميم يافته ها ترهاي موثر بر پانچ دالبررسي برخي پارام
  مسعود فرزام

  استاديار دانشگاه تبريز
mafarzam@tabrizu.ac.ir  

ستون، و دوران دال نسبت - بارهاي جانبي و يا بارهاي ثقلي اعمالي بر دهانه هاي نامساوي، منجر به انتقال لنگر در اتصاالت دال تخت -: چكيده 
اين لنگر، كه لنگر نامتعادل ناميده مي شود، باعث افزايش شدت تنش هاي برشي دال در مجاورت ستون شده و ظرفيت . وندبه ستون مي ش

ستون، مي -در حاالتي كه تخمين اين لنگر نامتعادل مشكل باشد ويا به منظور ارزيابي شكل پذيري اتصال دال. برش پانچ دال را كاهش مي دهد
  .را كنترل كرد توان ظرفيت دوراني اتصال

بصورت تجربي آزمايش شده است انتخاب شده و نتايج آن با نتايج    .Krueger et alستون مربعي كه توسط  -سه نمونه ي اتصال دال تخت
مقاومت فشاري بتن،  حد جاري شدن ميلگرد و  ي سپس تاثير پارامترها. شود مقايسه مي - ATENAتوسط نرم افزار  -تحليل هاي غيرخطي

د فوالد بر ظرفيت برش پانچ و ظرفيت دوراني دال نسبت به ستون به صورت تحليلي بررسي شده و نتايج تحليل ها با برآوردهاي آئين نامه درص
نشان داده مي شود كه مدل تعميم يافته برآورد خوبي از . مقايسه مي شود  Muttomi  ي و نيز مدل مكانيكي تعميم يافته  EC2و   ACIهاي 

  .اتي دال به دست مي دهدظرفيت دور
  دال تخت، پانچ، ظرفيت لنگر، ظرفيت دوراني، مدل مكانيكي: واژه هاي كليدي
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

 مدلسازي تير بتن مسلح تحت تاثير توام واكنش قليايي و خزش

  سعيد حاجي قاسمعلي

  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي، واحد رودهن

saeid1352@yahoo.com 

  علي اكبر رمضانيانپور

  نشگاه صنعتي اميركبيراستاد دا

aaramce@aut.ac.ir  
  وحيد لطفي

  استاد دانشگاه صنعتي اميركبير

vahlotfi@aut.ac.ir  
  :چكيده

مقاومت باال و . شود بتن يكي از مهمترين مصالحي است كه دستيابي به تكنولوژي آن، جهش بزرگي در فعاليتهاي عمراني محسوب مي

يكي از دغدغه هاي .كند ها و ابنيه معرفي مي ن را به عنوان يكي از اجزاء شاخص و كليدي سازهبت, الحصول بودن اجزاء تشكيل دهنده سهل

در كنار تمامي ويژگيهاي مثبت و منحصر به فرد، بتن نيز مانند هر ماده ديگري در جهان .مهندسين سازه، استفاده بهينه و ايمن از بتن است 

يكي از عواملي كه  مي تواند روي بهره برداري . وز پاره اي چالشها در استفاده از آن مي گرددطبيعت داراي خواص و رفتاري است كه منجر به بر

 .بهينه از بتن موثر باشد تورم سنگدانه هاي موجود در بتن تحت تاثير پديده اي به نام واكنش قليايي سنگدانه ها است

بيني  پروژه با توجه به نتايج آزمايشگاهي دو مدل عددي جهت پيش در اين. واكنش قليايي توسط محققين با روشهاي مختلفي مدل شده است

در مدل . تحليل گرديد ANSYSاين دو مدل توسط نرم افزار . در داخل تير بتني ارائه گرديد) ASR(انبساط ناشي از واكنش قليايي  سنگدانه ها 

ول االستيسيته بتن در نظر گرفته شد و در مدل دوم واكنش اول اثر توام واكنش قليايي و خزش بصورت نيروي معادل محوري و كاهش در مد

بطور كلي واكنش قليايي باعث افزايش تنش آرماتور . قليايي بصورت فشار داخلي يكنواخت و خزش با معادالت حاكم بر اين پديده منظور گرديد

  .كششي مي گردد كه در هنگام طرح تير بايستي در نظر گرفته شود

  سازي، واكنش قليايي سيليسي سنگدا نه ها، تير بتني مسلح، خزش، روش عناصر محدودمدل: واژه هاي كليدي
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

   مطالعات زماني پارامتري و آزمايشگاهي  مقايسه رفتار دراز مدت پل هاي بتني جعبه اي بر اساس
 شبانيان تفتي عليرضا

  لنجان واحد اسالمي آزاد دانشگاه گروه مهندسي عمران علمي هيات عضو
Email: Shabanian@iauln.ac.ir 

  چكيده
طراحي و اجراي پل هاي با شاه تير جعبه اي در سالهاي اخير در ايران، همانند ديگر كشورهاي جهان، به دليل نياز به گسترش مسيرهاي 

با حذف هرگونه داربست در زير اينگونه پل ها  روش ساخت  قطعه اي  اجراي طره اي با. ارتباطي جاده اي توسعه بسيار زيادي پيدا كرده است
هنگاميكه يك پل بتني تحت بار قرار مي گيرد، رفتار . امكان مناسبي براي ساخت پل هاي شهري بدون قطع ترافيك زير پل را بوجود مي آورد

با توجه به اينكه . از تاثيرات غير خطي افت و خزش بتن مي باشد آن تركيبي از رفتار آني و رفتار دراز مدت مي باشد و رفتار دراز مدت تابعي
در اين مقاله يك مدل  اغلب محققين بر لزوم در نظر گرفتن تاثير پارامترهاي زماني بر روي رفتار دراز مدت پل هاي بتني تاكيد نموده اند، لذا

غير       نظر گرفتن اثرات افت و خزش بتن قادر به در نظر گرفتن عوامل ارائه شده عالوه بر در تحليلي مدل. ارائه شده است بدين منظورتحليلي 
كرنش مقاطع  –اثرات كرنش حاصل از افت و خزش بتن در روابط تنش  .ترك خوردگي وسختي كششي نيز مي باشد ديگري همچون خطي

مدل تحليلي قسمتي از  در اين بررسي ،. شده است تنش و نيروهاي داخلي اعضا محاسبه در انحنا، تغييرات منظور شده و بروش تحليل مقاطع،
و به منظور اطمينان از درستي روابط، مقادير بدست آمده از  است مورد مطالعه قرار گرفتهدر ايالت كاليفرنياي آمريكا  يك پل واقعي اجرا شده

دسي عمران دانشگاه كاليفرنيا در محل صورت مطالعه پارامتري با مقادير حاصل از آزمايش هاي استاندارد كه توسط محققين دانشكده مهن
نتايج بررسي هاي انجام شده بيانگر تشابه با خطاي بسيار كم در دراز مدت است و به نظر  .پذيرفته در زمانهاي خاص با يكديگر مقايسه گرديد

  . نظر قرار گيردمي رسد الزم است باز توزيع نيروها و تغيير شكل هاي دراز مدت در اين نوع پل از سوي طراحان مد
  پل هاي بتني جعبه اي، افت، خزش، رفتار دراز مدت: كلمات كليدي
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  هايعملكرد آرماتورهاي سرد كشيده  شده در تيرچهبررسي 
  ساخته پيش 

   3پور ، علي علي2الدين حاتمي ، شهاب1ميثم زائري
  دانشجوي كارشناسي ارشد سازه، دانشگاه ياسوج -1
  ران، دانشگاه ياسوجاستاديار بخش مهندسي عم -2
  استاديار بخش مهندسي عمران، دانشگاه ياسوج  -3

     
 meisam.zaeri@gmail.com E_mail:  

 hatami@mail.yu.ac.irE_mail:  
 aalipourm@mail.yu.ac.irE_mail:   

   
  :چكيده

با انجام كار مكانيكي سرد . سرد يا تغيير شكل پالستيك استاصالح كارهاي افزايش استحكام فلزات از جمله فوالدهاي ساختماني،  يكي از راه
نجام كار سرد بر روي آرماتورهاي موجود در بازار آنها را براي ا .يابد مي تسليم فوالد افزايش مقاومتيا تغيير شكل دائمي فلز در دماي محيط، 

. شوددهند، كه موجب كاهش سطح مقطع و باال رفتن مقاومت اين آرماتورها ميهاي باريك كننده عبور مي بوسيله دستگاههاي خاصي از غالف
 جويي اقتصادي صرفه ها ساختمان گانبراي سازند موضوع ، كه اينيابد كاهش مي، مقدار فوالد مصرفي كششي فوالدبا باال رفتن مقاومت  در نتيجه
  . يابد كاهش مي فوالد سرد كشيده شدهپذيري  و جوشپذيري اين مزيت، شكل در مقابل البته .خواهد داشتبه همراه 

ميلگردهاي اصالح شده مقايسه ها با استفاده از و نتايج همان نمونه AIIIآرمه داراي ميلگردهاي در اين مقاله نتايج چند نمونه تيرچه بتن
شكل از نرم افزار اجزاء  Tهاي سازي تيرچهبراي مدل. آرمه مورد مطالعه قرار گرفته استهاي تير بتنشده و تاثير سرد كشيدگي بر رفتار و ويژگي

آرمه مقايسه شده راي دو تير بتنسازي، نتايج نرم افزار با نتايج آزمايشگاهي ببراي ارزيابي درستي مدل. استفاده شده است ABAQUSمحدود 
يابد ولي در اي افزايش ميدهد كه مقاومت تيرها به مقدار قابل مالحظهنتايج اين تحقيق نشان مي. دهداست كه تطابق خوبي از خود نشان مي

  .يابدها كاهش ميپذيري نمونهمقابل شكل
  ساخته ي پيش  پذيري، تيرچه، شكلآرمه، مقاومتآرماتورهاي سرد كشيده شده، بتن: واژه هاي كليدي
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

   

ن  B  م سا
ن وع سا ی  و ای  ت و ا   سا

  ٢٠/١٨  ٠٠/١٧  زمان ارا
قاالت ارا د    قا ۴  عدا
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  ساخته بتن مسلح ايران فريمكو پيش معرفي سيستم نيمه
 جاويد خطيبي طالقاني

 مدير مركز طراحي و مهندسي ايران فريمكو 

-J_khatibi@yahoo.comEmail:   
 محمد كيهاني

  مدير مجتمع تحقيقاتي توليدي ايران فريمكو
keyhani.m@gmail.com Email:  

 پور دكتر امين غفوري

  حد تهران مركزيوا –استاديار گروه عمران دانشكده فني دانشگاه آزاد اسالمي 
  مديرعامل شركت مهندسين مشاور پارس پادير

amingh@parspadir.com Email:  
  

   :چكيده
 .هاي بتن آرمه پيش ساخته و برخورداري از مزاياي آن در سالهاي اخيـر در كشـور مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت        صنعتي سازي و كاربرد سازه

  .سازي و مسكن مهر نيز بر اين نياز افزوده است هاي انبوه همچنين سياست گذاري پروژه
خيـزي   ساخته موجود در دنيا از نوع اتصال غيرگيردار با جزئيات ظريف هستند كه توليد و نصب آن دشوار بـوده و بخـاطر لـرزه    هاي پيش سيستم

  .براي كشورمان مناسب نيستند
  ايـــن سيســـتم توســـط . فريمكـــو سيســـتم ســـازه بتنـــي صـــنعتي نـــويني را ابـــداع نمـــوده اســـت   مركـــز تحقيـــق و توســـعه ايـــران

  .معرفي شده است "سيستم نيمه پيش ساخته بتن مسلح ايران فريمكو"مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مورد تأييد قرار گرفته و تحت عنوان 
  .شود آزمايشي بيان مي  ي اوليه اتصال و اجراي سازهها ضمن معرفي اين سيستم نوين، نتايج تحليلي، آزمايش در اين مقاله

  :هاي كليدي واژه
  . ساخته، اتصال نيمه گيردار سازه بتني، اتصال گيردار، ستون سراسري بتني پيش قاب بتني مسلح نيمه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

50  
 

   

 

 

ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  مطالعه موردي بتن پالستيك ديوار آب بند سد سيلوه
پست عمران دانشگاه صنعتي شريف، مدير بخش ژئوتكنيك شركت مهندسان مشاور آبگير،  فردين جعفرزاده، دانشيار دانشكده مهندسي

 fardin@sharif.ir  : الكترونيك

  محسن ديانت نژاد، مدير پروژه سد سيلوه، شركت مهندسان مشاور آبگير
  ابراهيم قرباني، كارشناس ارشد سازه هاي هيدروليكي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي،

  بخش بتن و سازه هاي بتني شركت مهندسين مشاور طرح توسعه آبانگانمدير
 ghorbani.e@gmail.com: ، پست الكترونيك

  
  چكيده
بند بتن پالستيك مي  بندي پي سدهاي احداث شده بر روي بسترهاي آبرفتي نفوذ پذير، استفاده از ديوارهاي آب هاي موثر در آب يكي از روش

هاي پالستيك مدول ارتجاعي پايين وشكل پذيري زياد جهت سازگاري در عملكرد با پي و در عين حال تغيير شكل  از الزامات اصلي بتن. باشد
همچنين الزم است بتن پالستيك داراي مقاومت كافي جهت تحمل بارهاي وارده و  نفوذپذيري . باشد مي  تحت بارهاي وارده بدون ترك خوردگي

هاي  مجاز پذيرش براي هر يك از پارامترهاي فوق با توجه به شرايط خاص هر پروژه تعيين  همحدود. باشد كم جهت حفظ آب بندي سد
پذيري و نفوذپذيري عمدتاً داراي اثرات متضاد روي خواص  مذكور  شايان ذكر است كه پارامترهاي تأثيرگذار روي خواص مقاومت، شكل. گردد مي
  . باشند  مي

ت فشاري مورد نياز در بتن پالستيك پي سد خاكي سيلوه، دستيابي به طرح مخلوطي كه عالوه بر داشتن با توجه به مدول االستيسيته و مقاوم
مقاله، در اين لذا . ، اقتصادي نيز باشد، مورد توجه قرار گرفت)با توجه به اثرات متضاد مدول و مقاومت بر روي هم(شرايط مكانيكي مورد نظر 

پالستيك تشريح گرديده و سپس به تغييراتي كه مي تواند منجر به اقتصادي شدن روش اجراي بتن  ابتدا روند دستيابي به طرح مخلوط بتن
  .سپس به بررسي نتايج بتن هاي پالستيك اجرا شده ديوار آببند پرداخته شده است. پالستيك باشد، اشاره گرديده است

  ، سد سيلوهمقاومت فشاريمدول االستيسيته ، نفوذپذيري ، بتن پالستيك، بنتونيت، : كلمات كليدي



 

51  
 

   

 

 

ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  طرح اختالط بتن غلتكي سد زيردان
  2، محسن جعفربگلو 1محمد رضا حاجي عليخاني

  مدير فني شركت جهان كوثر -1
 مسئول كنترل كيفيت و تكنولوژي بتن شركت جهان كوثر -2

Hajialikhani_mr@yahoo.com  
  

  :چكيده
اثـرات مثبـت   . سازي طرح اختالط بتن در راستاي كاهش مصرف سيمان طي سالهاي اخير در كشور مورد توجه ويژه اي قرار گرفته اسـت  بهينه

 . كاهش عيار سيمان در اقتصاد پروژه، زمينه هاي فني و محيط زيست غير قابل انكار مي باشد

در نهايـت پـس از   . كيلوگرم محدود شـده بـود   210تا  160بتن غلتكي بين در مشخصات فني سد زيردان سيمان مورد نياز براي هر متر مكعب 
كيلوگرم بر متر مكعب با احراز مشخصات مورد نظـر بـه اجـرا در     140ساخت طرحهاي اختالط و بررسي نتايج كسب شده، طرح اختالط با عيار 

  .آمد
همچنين درصدهاي مختلـف پـوزوالن و   . و نشسته مقايسه شده است در اين مقاله نتايج طرحهاي اختالط بتن غلتكي با استفاده از مصالح شسته

 . تأثير آن در روند كسب مقاومت در سنين مختلف بررسي شده و استفاده از مواد افزودني در طرح مورد ارزيابي قرار گرفته است

با ) درصد پوزوالني 30(متر مكعب مواد سيماني  كيلوگرم بر 140در نهايت و با در نظر گرفتن پارامترهاي مورد نياز طراحي، طرح اختالط حاوي 
  .ثانيه به عنوان طرح بهينه انتخاب گرديد 20تا  14ماده افزودني كاهنده آب و دير گير كننده با زمان ويبي 

  
  عيار سيمان -افزودني -پوزوالن -طرح اختالط -سد زيردان -بتن غلتكي: واژه هاي كليدي
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

 سازمان ، روش و تكنولوژي اجرا ضرورت ونحوه تدوين

  در سازه هاي بتني
  محمد رضا نجفي ساروكالئي

  حسين خسروپور
  عضو انجمن بتن و مدير پروژه هاي تصفيه خانه فاضالب شركت آب پردازان بهار

 عضو انجمن بتن و كارشناس ارشد مسئول سازه هاي بتني سد گتوند شركت مهندسي سپاسد

fi_saroo@yahoo.comNajahsn9251@yahoo.com  &   
  : چكيده    

هاي اجرايي را شـامل ميگـردد كـه داراي    ترين بخشهاي عمراني بمانند انواع سازه هاي فني يكي از ظريفترين و حساسهاي بتني در پروژهسازه
ريزي دقيـق در خصـوص نحـوه    ها الزم است كه برنامهع اجراي اين سازهلذا قبل از شرو. كمترين رواداري اجرايي از لحاظ مشخصات فني هستند

ريزي در خصوص نحوه اجراي سازه قبل از شروع عمليات اجرايي به تـدوين سـازمان و   در ادبيات فني و مهندسي برنامه. اجراي آنها صورت پذيرد
به ضـرورت تـدوين و تهيـه     هاي مختلفهاي بتني در پروژهراي سازهدر اين پژوهش با توجه به تجربه نگارندگان در اج.گرددروش اجرا تعبير مي

هاي ضروري كه بايد در يـك روش اجرايـي كامـل وجـود     هاي عمراني پرداخته شده است و بخشهاي بتني در پروژهسازمان و روش اجراي سازه
ه مطالعه موردي نحـوه اجـراي سـازه بتنـي مخـازن      داشته باشد مشخص گرديده و جهت تبيين بهتر اهميت سازمان و روش اجراي سازه بتني، ب

در . بر نيروگاه سد گتوند عليا و تجربيات حاصل از اين پروژه در خصوص اهميت روش اجرا پرداختـه شـده اسـت   سيستم آب  230گير تراز ضربه
اجرا به اصطالح سازمان، روش و تكنولـوژي  ها و مطالعات صورت گرفته نگارندگان اعتقاد دارند كه بايد اصطالح سازمان و روش مجموع با بررسي

هـاي دقيـق در تهيـه    رود بيش از پيش مشخص گردد عالوه بـر آن انجـام تحقيقـات و بررسـي    اجرا تغيير يابد تا مفهوم و انتظاراتي كه از آن مي
  .مينمايدهاي فراواني در زمان شروع عمليات اجرايي را ايجاد جوييسازمان، روش و تكنولوژي اجرا  امكان صرفه

  مهندسي ارزش –اقتصاد مهندسي  –سازمان ، روش و تكنولوژي اجرا  –برنامه ريزي : واژه هاي كليدي 
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

   

ن  C  م سا
ن وع سا ن  و وژی  و   ت

  ١٠/١٢  ٣٠/١٠  زمان ارا
قاالت ارا د    قا ۵  عدا
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  صوصيات رفتاري بتن تازه خودتراكمآوردر خكننده به همراه مواد قوامهاي فوق روانتاثير افزودني
 ،4رضايي، امير مهدي اعتماد3نظر، راحيل خوش2، نيكالس علي ليبر1زادهمحمد شكرچي

  4كيوان زارع رامي

  
  عضو هيئت علمي گروه عمران، دانشگاه تهران و سرپرست انستيتو مصالح ساختماني1

  ارشد انستيتو مصالح ساختماني، دانشكده فني، دانشگاه تهرانعضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين و كارشناس 2
  كارشناس انستيتو مصالح ساختماني و دانشجوي كارشناسي ارشد سازه، دانشكده فني، دانشگاه تهران 3

  كارشناس انستيتو مصالح ساختماني و دانشجوي كارشناسي عمران، دانشكده فني، دانشگاه تهران4
  
  

  E-mail: nalibre@ut.ac.ir 
  

  :چكيده
  

اي است كارپذيري بتن خود تراكم به گونه. شودكننده در بتن خودتراكم باعث افزايش كارپذيري بتن ميهاي فوق رواناستفاده از افزودني
از حد  از طرف ديگر، رواني بيش. پذيردكه فرايند بتن ريزي و جايدهي آن بدون نياز به عمليات تراكم يا لرزش داخلي يا خارجي انجام مي

يكي از . انداختگي، جداشدگي و همچنين مشكالتي در توليد بتن خود تراكم خواهد شدتراكم، از جمله آبموجب ناپايداري در بتن خود
ن آور عالوه بر كاهش رواني بتدهند كه مواد قواممطالعات نشان مي. آور استتراكم استفاده از مواد قوامراهكارهاي كنترل ناپايداري بتن خود

خود تراكم، توان بتنكننده ميروانهاي فوقآور به همراه مقدار مناسب افزودنيبا استفاده از مواد قوام. شوندتراكم، موجب پايداري آن نيز ميخود
باشند، هم مياز آنجا كه خصوصيات رفتاري بتن خودتراكم و مالت خود تراكم بسيار مشابه . آوردپذيري و پايداري مناسب بدستبا قابليت شكل

آور بر خصوصيات كننده به همراه مواد قوامدر اين تحقيق تاثير مقادير مختلف فوق روان. از اين رو اين تحقيق در فاز مالت انجام شده است
كوچك، هاي جريان اسالمپ تراكم تازه از آزمايشبراي بررسي خصوصيات رفتاري مالت خود. رفتاري مالت خود تراكم تازه بررسي شده است

دهند كه اضافه كردن نتايج آزمايشگاهي نشان مي. شكل كوچك، ستون جداشدگي كوچك و ناودان جريان كوچك استفاده شده است Vقيف 
كننده روانمقدار بحراني فوق. شودتراكم ميكننده براي بهبود رواني بيش از مقداري بحراني موجب ناپايداري مالت خودافزودني فوق روان

اين، استفاده از مواد بر  عالوه. شودتراكم ميكننده از آن مقدار موجب ناپايداري مالت خودست كه در صورت افزايش مقدار فوق روانمقداري ا
  .برددهد و اثر فوق روان كننده را از بين ميي بيش از حد آن نيز رواني مالت را كاهش ميشود و استفادهآور باعث كاهش ناپايداري ميقوام

  
  آور، پايداري، لزجت، روانيكننده، مواد قوامروانبتن خود تراكم، افزودني فوق: لمات كليديك
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  مقاومت بتن هاي خودتراكم حاوي الياف نايلون در دماهاي مختلف
  

  رحمت مدندوست
  استاديار دانشگاه گيالن، دانشكده فني، گروه عمران

  فاطمه جهاني لطف آبادي
  )مسئول مكاتبات(سي سازه، دانشگاه گيالن، دانشكده فني، دانشجوي كارشناسي ارشد مهند

  مرتضي حسينعلي بيگي
 استاديار دانشگاه صنعتي بابل، دانشكده مهندسي عمران

Email:   g22jahani@yahoo.com  
  :چكيده

امروزه . ره مسئله ساز بوده استبه كارگيري بتن هاي مرسوم نيازمند به ويبره، در ساخت سازه هاي بتني پرميلگرد و با شكل هاي پيچيده هموا
به منظور كنترل توسعه . تكنولوژي نوين، ساخت بتن هاي خودمتراكم با قابليت جريان پذيري باال را براي حل اين مشكل پيشنهاد مي كند

الياف در مخلوط هاي  تركهاي مويين بوجود آمده در بتن تحت تنش هاي اعمال شده و افزايش مقاومت بتن به ويژه مقاومت كششي، استفاده از
از طرفي با توجه به عملكرد پيچيده بتن در برابر افزايش دما ، پيش بيني رفتار بتن در اثر دماهاي باال به خصوص بتن . بتن توصيه مي شود
: هينه الياف نايلون شاملدر اين مقاله آزمايشهاي انجام شده بر روي بتن خودتراكم معمولي و بتن خودتراكم حاوي ميزان ب. اليافي، الزم مي باشد

همچنين جهت پيش بيني رفتار بتن در برابر افزايش . مي باشد) به روش هاي شكافت و مدول گسيختگي(مقاومت فشاري و مقاومت كششي 
مونه شرايط نگهداري ن. هر دو نوع بتن خودتراكم بررسي شده است) به روش شكافت(، مقاومت هاي فشاري و كششي C 900°تا  200دما، بين 

 . روز مي باشد 90تا  7ها در دوحالت مرطوب و خشك و در سنين 

همچنـين براسـاس   . در بررسي مطالعات مشخص شد كه الياف نايلون باعث بهبود رفتار بتن در مقابل فشار و كشش در دماي محيط، مـي گـردد  

  نتايج حاصل
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

 تراكم خود بتن در لنيپروپ يپل افيال و سيليس دوده س،يلينانوس حضور ريتاث

  2، علي فصيحي1دكتر علي صدر ممتازي

 ,sadrmomtazi@yahoo.com دانشيار و عضو هيات علمي گروه عمران، دانشكده فني، دانشگاه گيالن1
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران، دانشكده فني، دانشگاه گيالن2

  
  چكيده

در تحقيق حاضر به منظور . صالح نوين در صنعت ساختمان به شمار مي آيدنانوسيليس با دارا بودن خواص پوزوالني منحصر بفرد، يكي از م
( حاوي دوده سيليس، عالوه بر آزمايش هاي بتن تازه  SCCبتن  مكانيكي و فيزيكي خواص بر پروپيلن پلي الياف و بررسي اثر نانوسيليس
 امواج عبور سرعت آب، جذب االستيسيته، مدول مشي،خ فشاري، مقاومت ، آزمايش هايي از قبيل)شكل Lو جعبه  Vجريان اسالمپ، قيف 

سانتي متري براي 10×10×10نمونه هاي مكعبي. است گرفته صورت (SEM)الكتروني  ميكروسكوپ عكسبرداري و (UPV)التراسونيك 
ي محاسبه مدول سانتي متري برا 15×30سانتي متري براي مقاومت خمشي، نمونه هاي استوانه ايي 8× 8×8مقاومت فشاري و جذب آب،  

 عنوان به نانوسيليس كه آيد مي بر چنين نتايج از. سانتي متري براي آزمايش التراسونيك ساخته شد15× 15× 15االستيسيته و نمونه هاي 
  .دارد بتن خواص بهبود در موثري مثبت و نقش وماده پركننده پوزوالن

  
  ي پروپيلن، بتن اليافي، الياف پلي پروپيلنبتن خودتراكم،  نانوسيليس،  دوده سيليس،  پل: كلمات كليدي
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  خودتراكم تازه مالتي كارپذيرهاي بررسي تكرارپذيري آزمايش
 ،3، سارا جاويدمهر2نظر، راحيل خوش1نيكالس علي ليبر

  3رضاييامير مهدي اعتماد 
  ، دانشكده فني، دانشگاه تهرانعضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين و كارشناس ارشد انستيتو مصالح ساختماني1

  كارشناس انستيتو مصالح ساختماني و دانشجوي كارشناسي ارشد سازه، دانشكده فني، دانشگاه تهران 2
  كارشناس انستيتو مصالح ساختماني و دانشجوي كارشناسي عمران، دانشكده فني، دانشگاه تهران3

  E-mail: nalibre@ut.ac.ir 
  

  :چكيده

 توانندمي اجرا، سخت شرايط مدلسازي منظور به آن، روي هاي مناسبآزمايش انجام و تازه بتن هاي رفتارشناسيژگيوي شناخت و بررسي

هاي آزمايش استاندارد شده كمي براي دستيابي به خواص رفتاري بتن خود با اين وجود روش .باشند موثر شده بتن اجرا بهبود خصوصيات در
تكرارپذير  .باشدپذيري نتايج بدست آمده از هر يك از آنها مياي سنجش مناسب بودن دستگاهها، بررسي تكرارهيكي از روش. تراكم وجود دارد

-با توجه به شباهت بسيار زياد خواص رفتاري بتن خود. باشدها به معناي بدست آمدن نتايج يكسان براي طرح اختالطي ثابت ميبودن دستگاه
هاي جريان اسالمپ تراكم از آزمايشبه منظور بررسي خواص مالت تازه خود. ا در فاز مالت انجام شده استهتراكم آزمايشتراكم با مالت خود

هدف ديگر اين . كوچك، ستون جداشدگي كوچك و آزمايش شناساگر جداشدگي استفاده شده است شكل كوچك، ناودان جريانVكوچك، قيف 
به اين منظور دو طرح اختالط در دو سطح رواني مختلف ساخته شده . باشدي متفاوت ميها در سطوح روانپذيري دستگاهتحقيق مقايسه تكرار

هاي انجام شده پذيري نتايج بدست آمده از آزمايشبه منظور مقايسه تكرار. هاي باال شش بار با هر دستگاه انجام گرفته شده استاست و آزمايش
هاي جريان اسالمپ دهند كه آزمايشنتايج بدست آمده نشان مي. ايج بررسي شده است، ضريب تغييرات و انحراف از معيار نتبا هر دستگاه

از طرف ديگر، نتايج آزمايش ناودان جريان كوچك بيشترين پراكندگي را داشته  .شكل كوچك تكرارپذيري بسيار زيادي دارند Vكوچك و قيف 
در حالي كه آزمايش ستون جداشدگي كوچك و شناساگر جداشدگي . تاست كه نشان دهنده تكرارپذيري كم نتايج حاصل از اين دستگاه اس

دهند كه به طور كلي انحراف معيار نتايج همچنين نتايج آماري نشان مي. تري نسبت به آزمايش ناودان جريان كوچك دارندتكرارپذيري مناسب
عالوه بر اين، آزمايش ناودان . شكل كوچك بيشتر است  Vيفهاي جريان اسالمپ كوچك و قهاي پايداري از انحراف معيار نتايج آزمايشآزمايش

  .هاي پايدار و ناپايدار را نداردجريان كوچك قابليت تفكيك مخلوط
  مالت خود تراكم، تكرارپذيري، پايداري، رواني: كلمات كليدي
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  بتن مقاومت باال با استفاده از پليمرهاي سوپر جاذب
   3ني، علي كيها2، قاسم ميقاني1وحيد رحيمي

  ؛ كارشناس مهندسي عمران، جهاد دانشگاهي استان سمنان1
 E‐mail: Vahidrahimi1363@yahoo.com  

   ؛سازه، دانشگاه صنعتي شاهرود  –فوق ليسانس عمران 2
ghasemmeyghani@gmail.com:  E‐mail  

  ؛استاديار دانشكده عمران، دانشگاه صنعتي شاهرود 3
a_keyhani@hotmail.com  E‐mail:  

 
  Vahidrahimi1363@yahoo.com: آدرس پست الكترونيكي مولف رابط

  چكيده
اين پليمرها كاربردهاي . در اين مقاله به بررسي ساخت بتن مقاومت باال با استفاده از پليمرهاي سوپر جاذب پرداخته خواهد شد            

صنعت . اين مواد مي توانند صدها برابر وزن خود آب جذب كنند. بسياري در صنايع مختلف مانند كشاورزي، پزشكي و محيط زيست دارند
 200 -در اين تحقيق پليمر سوپر جاذب از نوع آ. ين مواد به عنوان مواد مضاف در عمل آوري داخلي بتن استفاده كندبتن نيز مي تواند از ا

در گام اول بتن مقاومت باال بدون . براي عمل آوري داخلي بتن و بررسي تاثير آن بر مقاومت فشاري بتن مقاومت باال مورد استفاده قرار گرفت
پليمرها در دو . سپس اين پليمرها به بتن اضافه شده و تاثيرات آن مورد مطالعه قرار گرفت. پر جاذب ساخته شداستفاده از پليمرهاي سو

نتايج نشان دادند . استفاده شد cm 10  10 10براي ساخت نمونه ها از قالبهاي مكعبي . حالت خشك و اشباع به مخلوط اضافه شدند
  .ك و مقدار مشخص موجب افزايش مقاومت فشاري نمونه ها و توليد بتن با مقاومت باال مي شودكه استفاده از اين پليمرها در شرايط خش

  
  .، مقاومت فشاري)SAP(بتن، عمل آوري داخلي، بتن مقاومت باال، پليمرهاي سوپر جاذب : كلمات كليدي
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

   

ن  C  م سا
ن وع سا ن  و وژی  و   ت

  ٢٠/١۵  ٠٠/١۴  زمان ارا
قاالت ارا د    قا ۴  عدا
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  زساختارهاير مطالعه -بتني كيمكان خواص بهبود در سيليس ذرات نانو ريتاثي ها زميمكاني بررس
  

  1رانيا صنعت و علم دانشگاه عمران دانشكده ارياستاد ،يخانزادي مصطف
  2رانيا صنعت و علم دانشگاه عمران دانشكده دكتراي دانشجو ،يخزائن گرشاسب

1Khanzadi@iust.ac.ir 
2 Gkhazayeni@iust.ac.ir  

  
  دهيچك

 مطالعات. است نموده جاديا بتني تكنولوژ در راي ديجد انداز چشم بتن خواص بهبودي برا ذرات نانو از استفاده رياخي سالها در
ي بتن مخلوط به سيليوسنان ذرات افزودن با باالتري ها مقاومت كسب و بتن خواص بهبود دهنده نشان نهيزم نيا در گرفته صورت
 بتن نانو رفتاري نيب شيپ و جينتا ميتعم مخلوط؛ در ذرات نانو رفتار هيتوجي برا شده گزارش متفاوتي ها زميمكان و جينتاي ول. است

 بتن خواص بهبود در نانوذرات ريتاثي احتمالي ها زميمكاني ها تيمحدود وي گذار اثر زانيم مقاله نيا در. است ساخته دشوار را ها
ي ها عكس ازي بردار بهره با و شده ساخته متفاوتي ها اختالط طرح دري شگاهيآزماي ها نمونه منظور نياي برا. است شده شيآزما

ي م اثبات  SEMمشاهدات. است شده داده نشان آنها ساختار زير بر سيليس نانو ذرات ريتاث ،)SEM(يروبشي الكترون كروسكپيم
 ويي زا هسته وي پركنندگ زميمكان اندركنش در ستيباي م آنها، اديزي زير و باال ژهيو سطح علت به سيليس ذرات نانو ريتاث كه كند
 زساختارير بري گذار ريتاث موجب و بوده غالب ونيدراسيه مختلف نيسن در ها زميمكان نيا از كدام هر. كرد جستجوي پوزوالن تيفعال
  .باشدي م بتني كيمكان خواص و
  يكيمكان خواص بتن، زساختارير س،يليس نانو ،يتكنولوژ انون: ها واژه ديكل
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

 پروپيلن  بررسي عملكرد الياف پلي

  خوردگي خميري بر كاهش خطر پتانسيل  ترك
  

  مهدي نعمتي چاري، دانشجوي دكتري سازه در دانشگاه تهران  -1
  زاده، سرپرست انستيتو مصالح ساختماني دانشگاه تهران محمد شكرچي -2

  محضرنيا، مدير امور عمران سد ژاوه در شركت توسعه منابع آب و نيروي ايرانشهرام  -3
 4عليرضا عبدالغني، سرپرست آزمايشگاه كنترل كيفيت در سد كارون  -4

Email: chari@ut.ac.ir 

  چكيده
اسـتفاده از  . باشـد  ميـري مـي  شدگي خ خوردگي سطحي در اثر جمع يكي از مشكالتي كه در اجراي بتن رويه سرريز سدها وجود دارد، خطر ترك

در ايـن مطالعـه،   . هاي محتمـل  اسـت   خوردگي خميري و يا كاهش عرض ترك پروپيلن، يكي از راهكارهاي كاهش پتانسيل خطر ترك الياف پلي
 ASTM       با استفاده از روش آزمايش استاندارد   4خوردگي خميري رويه سرريز سد كارون  عملكرد الياف پلي پروپيلن در كاهش خطر ترك

C1579 ها نشان مي دهد كـه اسـتفاده از    نتايج آزمايش. مورد بررسي قرار گرفته و مزايا و معايب استفاده از آن ارزيابي شده استkg/m325/1 
از طرفـي بـا افـزايش مقـدار مـواد افزودنـي       . تا مرز حـذف تـرك شـده اسـت    ) CRR(پروپيلن، باعث تقليل ضريب نسبت كاهش ترك  الياف پلي

  .كننده ممتاز، رواني بتن به حد مورد انتظار در مقايسه با مخلوط بدون الياف رسيده است وانر
  

  ، رويه سرريز بتني4شدگي خميري، سد كارون  پروپيلن، جمع الياف پلي: هاي كليدي واژه
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

 با الياف ممتد نايلون  شلتوك برنج و نانوسيليس مسلح شده هاي حاوي خاكستر پوستهارزيابي مقاومت و سختي خمشي در مالت

  
  3، اكبر خداپرست حقي2،  بهناز نصيري 1علي صدرممتازي

  Sadrmomtazi@yahoo.com دانشيار و عضو هيات علمي گروه عمران، دانشكده فني، دانشگاه گيالن 1

   دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي نساجي، دانشكده فني، دانشگاه گيالن 2
  مهندسي نساجي، دانشكده فني، دانشگاه گيالن استاد و عضو هيات علمي گروه 3

  چكيده
هاي شكننده به مخلوطي مخلوط آنها كه به واسطه بودهاصالح عملكرد خمشي و كششي  هاييكي از روشبا منسوج  هاي بتنيسازه سازيمسلح
اي را در مقاومت و جذب انرژي ايفا يين كنندهاز آنجا كه پيوند ميان الياف و مخلوط به هنگام گسترش ترك نقش تع. شوندپذير تبديل ميشكل
. استضروري  سازهمقاومت و بهبود خواص حداكثر در راستاي كسب و مخلوط افزايش پيوند بين الياف كند، بكار گيري راه كارهايي جهت مي

واكنش پوزوالني با  از طرفي به وسيله .تواند به عنوان پركننده سبب پرشدن فضاهاي بين ذرات ژل سيليكات كلسيم هيدراته شودنانوسيليس مي
در نتيجه سبب متراكم سازي بيشتر مخلوط و متعاقباً بهبود ساختار . يابدهيدروكسيد كلسيم مقدار ژل سيليكات كلسيم هيدراته افزايش مي

هاي حاوي خاكستر مالتدر اين مقاله جهت مطالعه مقاومت خمشي و سختي   .شودميكروسكوپيك سطح تماس، مقاومت و پايايي مواد مي
هاي تقويتي مختلف استفاده شلتوك برنج و نانوسيليس از الياف نايلون به عنوان تقويت كننده  در فرم الياف كوتاه و الياف ممتد در نسبت پوسته

اي نانوسيليس اثر قابل توجه. ها كمتر از الياف ممتد استنتايج نشان داد كه اثر بخشي و سهم الياف كوتاه در افزايش مقاومت خمشي مالت. شد
  .تاثير آرماتورهاي ليفي در افزايش خواص مكانيكي با افزودن نانوسيليس بهبود يافته است. ها داردهاي سختي نمونهبر مقاومت و شاخص

  
  توك برنجشل پوسته خاكستر الياف نايلون، مقاومت خمشي، سختي خمشي، نانوسيليس،: كلمات كليدي
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  پروپيلن هاي حاوي الياف سلولزي و پلي هاي مكانيكي بتن بررسي ويژگي

  2پور ، جواد اولي1، تارا رحماني1، فرزانه سامي1، بهنام كياني1زاده دكتر محمد شكرچي

  شركت ژيان -2انستيتو مصالح ساختماني دانشگاه تهران،  -1

Email: shekarch@ut.ac.ir, behnam_kiani@ut.ac.ir, fsami@ut.ac.ir, tara_rahmani@ut.ac.ir, 
jyane_const@yahoo.com 

 

  چكيده

هاي متفاوتي كه از  بندي طيف وسيع الياف و دسته. ن مورد توجه قرار گرفته استها بر خواص بت امروزه استفاده از الياف به دليل تاثير مثبت آن
با توجه به . هاي اليافي هم خواص گسترده و متنوعي به خود بگيرند ها قائل شد، باعث شده بتن توان براي آن نظر جنس، هندسه و نحوه توليد مي

اي داخل كشور صورت گرفته ه هايي به منظور گسترش استفاده از آن در پروژه شورود الياف سلولزي به صنعت بتن جهان در دو دهه اخير، تال
هاي بتني،  با توجه به اهميت پارامترهاي مقاومتي در سازه. شود اما به دليل عدم شناخت كافي، نياز به تحقيقات بيشتر در اين زمينه احساس مي

 1اري، مقاومت كششي، مدول االستيسيته و مقاومت بيرون كشيدن ميلگردهاي مكانيكي شامل مقاومت فش ترين ويژگي در اين تحقيق مهم
پروپيلن، به  و الياف پلي 175/0و  125/0، 075/0الياف سلولزي مورد استفاده در درصدهاي حجمي . آزمايش شده و نتايج آن ارائه گرديده است

هاي مكانيكي بتن تاثير  ت آمده، در مجموع حضور الياف بر مقاومتبر اساس آنچه در طي اين تحقيقات بدس. است بكار گرفته شده 125/0ميزان 
 .گذارد منفي نمي

  پروپيلن بتن اليافي، خصوصيات مكانيكي، الياف سلولزي، الياف پلي: هاي كليدي واژه
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  

ن  C  م سا
ن وع سا ن  و وژی  و   ت

  ٠٠/١٧  ٢٠/١٨  زمان ارا
قاالت ارا د    قا ۴  عدا
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

 مقايسه تاثير نانوذرات سيليس بر خواص مكانيكي مالت هاي ساخته شده با سيمانهاي پرتلند كارخانجات جنوب شرق كشور 

  علي اكبر مقصودي، مهدي شهركي مقدم
  بخش مهندسي عمران، دانشگاه شهيد با هنركرمان  دانشيار-1

   المي واحد زاهداندانشجوي كارشناسي ارشد سازه، بخش عمران، دانشگاه آزاد اس -2 
maghsoudi.a.a@mail.uk.ac.irEmail:                                                                       
Mehdi_sh_m@yahoo.com Email:  

 :چكيده

از پر مصرف ترين و پر كاربردترين مصالح ساختماني در جهان مي باشد و لزوم تحقيقات جديد در رابطه با در حال حاضر بتن يكي 
از آنجاكه نانو سيليكا  يك پوزوالن فعال مي باشد، در سالهاي اخير  استفاده از نانو سيليكا، در . خواص مكانيكي آن آشكار است

در اين . ده در خواص فيزيكي و شيميايي مالت و بتن مورد توجه قرار گرفته استبتن به داليل بهره مند شدن از تاثيرات اين ما
نانو متر، تاثير اين نانو ذرات بر   30تا  10تحقيق با بهره گبري ار فن آوري ناتو بكمك استقاده از نانو ذرات سيليس به قطر كروي 

خانه جنوب شرق كشور در سنين مختلف و با درصدهاي مقاومت فشاري مالتهاي ساخته شده با  سيمانهاي بومي توليدي سه كار
با توجه به نو آوري در روش اختالط مواد نانو در طرح مالت ها، نتايج بدست آمده حاكي از كاهش . متفاوت مورد بررسي قرار گرفت

روزه رشد افزايش  90مقاومت فشاري مالت ها با افزايش ميزان نانو سيليس در سنين اوليه بوده است، در حاليكه نتايج سن 
درصد نانو سيليس در مقايسه با نمونه شاهد و  3مقاومت نانو مالت هاي ساخته شده با سيمان پوزوالني ويژه ممتازان كرمان با  

يكي از اهدف انجام اين تحقيق لزوم شناخت بيشتر بومي سازي، با تاثير نانو ذرات بومي و . ديگر نمو نه هاي سيمان را دارد
  .سيمانهاي بومي و نوآوري در كار مي باشد استفاده از

  

 .نانو سيمان, ، مقاومت فشاريخواص مكانيكينانو سيليس، : كلمات كليدي
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  دارساخته حاوي سيمانهاي پوزوالناثر دماي اوليه بتن بر مقاومت مكانيكي جداول بتني پيش
  علي شعاريان ستاري ، محسن تدين ، هرمز فاميلي

Email: a_shoarian@yahoo.com  
 

  :چكيده 
تواند، بر ميكه  لذا دماي اوليه بتن تازه عاملي است شودمياز آنجا كه بتن در شرايط آب و هوايي متفاوت و اغلب در معرض هواي محيط ساخته 

  .مقاومت و دوام بتن سخت شده اثر داشته باشد
درجه سانتيگراد  40الي  10ر دماهاي اوليه متعارف در محدوده هاي مكعبي با مصالح و نسبتهاي آب به سيمان يكسان، ددر اين تحقيق نمونه

-همچنين جداولي با همين شرايط ساخته شدند و پس از چند روز     عمل. آوري گرديدندساخته شدند و در شرايط استاندارد آزمايشگاهي عمل

  . آوري در شرايط كارگاهي نگهداري گرديدند
آوري براي تمام ميليمتر و شرايط عمل 19كيلوگرم و حداكثر اندازه سنگدانه  450، عيار سيمان 0.45در آزمايشها نسبت آب به سيمان برابر 

  .در اين تحقيق از سيمان پرتلند پوزوالني استفاده شد. ها يكسان بودنمونه
از جداول و آزمايش مقاومت  هاي بريده شدههاي استاندارد آزمايشگاهي و قطعهآزمايشهاي مقاومت فشاري و مقاومت كششي بر روي نمونه

نتايج حاصل از آزمايشهاي بتن حاكي از آن بود كه با افزايش دماي ريختن بتن مقاومت خمشي جداول در . خمشي بر روي جداول انجام گرفت
آهنگ كسب ها باعث افزايش در آزمايشهاي مقاومت فشاري و مقاومت كششي، افزايش دماي ريختن بتن در نمونه. روز كاهش يافت 28سن 

هاي اين نتايج در نمونه. گرددميو همچنين باعث مقاومت اوليه زيادتر و مقاومت نهايي كمتر بتن  شودميها مقاومت در سنين اوليه نمونه
شرايط  آوري شده درهاي عملاين نتايج كم و بيش در مورد نمونه. روزه مشهودتر بود 90) آزمايش مقاومت فشاري( آزمايش شده در سنين زياد 

  . آزمايشگاهي و كارگاهي يكسان بود
 23آوري شده در درجه سانتيگراد و عمل 40و  35، 30، 20، 10هاي ريخته شده در دماهاي مختلف در اين تحقيق مشاهده گرديد در بين نمونه

. درجه سانتيگراد نشان دادند 20اي هاي ريخته شده با دمروزه را نمونه 28درجه سانتيگراد بهترين نتايج مقاومتي فشاري، كششي و خمشي 
  .روز از خود نشان دادند 90تا  28درجه سانتيگراد بيشترين كسب مقاومت را در بازه زماني  10هاي ريخته شده در نمونه

  
  :هاي كليديواژه

  والنيپوزخمشي، سيمان پرتلندكششي، مقاومتفشاري، مقاومتآوري بتن، دوام، مقاومتدماي ريختن بتن، دماي عمل
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 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  ساخت بتن سبكدانه پرمقاومت حاوي اسكورياو ليكا
  ¥رسول احمدي، §علي رضا چاله كايي ،٭مصطفي خانزادي

  استاديار، دانشكده عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران ٭
  كارشناس ارشد، دانشكده عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران§

  اختمان و مسكن، تهران، ايراناستاديار، پژوهشكده س¥
  a.chalekaee@gmail.com :پست الكترونيكي 

  :چكيده
. در اين تحقيق امكان استفاده از سنگدانه هاي اسكوريا و ليكاي موجود در كشور به منظور توليد بتن سبكدانه پرمقاومت بررسي شده است

مگاپاسـكال كـه   40اختالط مختلف و استفاده از روش هاي مرسوم، توليد بتن سبكدانه اي با مقاومت فشاري بيشـتر از  بر اساس طرح هاي 
  .بتوان آنرا در بتن مسلح و پيش تنيده بكار برد، ممكن شد

اومـت فشـاري،   به منظور بررسي مشخصات مكانيكي كوتاه مدت اين نوع بتن پرمقاومت آزمايش هاي مختلفي چون وزن مخصوص بتن، مق
مشخص گرديد كه با افزايش وزن بتن به وسيله تغييـر  . ، مدول االستيسيته استاتيكي و ضريب پواسون انجام شد)شكافت(مقاومت كششي 

اسـتفاده از دوده  . و مدول االستيسيته بتن هاي مورد آزمايش افـزايش يافتـه اسـت   ) شكافت(در بافت دانه بندي، مقاومت فشاري، كششي 
با مقايسه برخي از رايجتـرين روابـط ارائـه شـده در     . اين بتن ها مؤثر بوده است) شكافت(ز در بهبود مقاومت فشاري و كششي سيليسي ني

و مدول االستيسيته، انطباق نتايج ثبت شده در آزمايش ها با روابط ذكر ) شكافت(آئين نامه هاي موجود به منظور تخمين مقاومت كششي 
  .شده بررسي گرديد

  :ي كليديواژه ها
  )شكافت(مقاومت كششي بتن سبكدانه، ليكا، اسكوريا، مقاومت فشاري، مدول االستيسيته، 
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  بررسي تاثير پوزوالن طبيعي برخواص بتن پالستيك
  مجتبي نورپور،رضا كارباتي اصل، يوسف زندي*

  ي واحد تبريزعمران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالم-دانشجوي سال آخر مهندسي عمران
  عمران و عضو انجمن علمي عمران دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز-دانشجوي سال آخر مهندسي عمران

  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز
noorpour_eng@yahoo.com  
rezakarbatiasl@yahoo.com 

zandi_engineer@yahoo.com 
  چكيده

اين نوع ديوارها شكل پذير و داراي نفوذپذيري پايين مي باشند كه . تفاده از ديوارهاي آب بند مي باشديكي از روش هاي آب بندي سدها اس
استفاده از پوزوالن هاي طبيعي كه جز مواد افزودني معدني به حساب مي آيند، .براي اجراي آن از بتن پالستيك به روش پانلي استفاده مي شود

افزودن اين مواد به بتن در اكثر موارد باعث بهبود برخي خواص آن از قبيل رواني، ويسكوزيته بتن سازه،  .در انواع مختلف بتن مرسوم مي باشد
كاربرد اين مواد .كاهش نفوذپذيري،افزايش شكل پذيري، افزايش مقاومت دراز مدت،دوام بويژه در برابر سولفاتها و كاهش قيمت آن مي گردد

كمتر مورد توجه قرار گرفته ودر كشور ما مي شود گفت تحقيق جامعي در اين مورد انجام نشده  افزودني معدني در بتن پالستيك تاكنون
هدف اصلي در اين پروژه استفاده از پوزوالن طبيعي توف سبالن در بتن پالستيك جهت دستيابي به مدول االستيسيته مطلوب بدون .است

در اين مقاله عالوه بر تاثير پوزوالن .پذيري بتن پالستيك نيز مد نظر بوده است همزمان با اين هدف كاهش نفوذ.كاهش مقاومت فشاري مي باشد
بر روي خواص بتن پالستيك مورد بررسي قرار )سيمان پوزوالني اردبيل(طبيعي توف سبالن، اثرات سيمان پوزوالني توليد شده با اين نوع توف

و اثر نوع و ميزان پوزوالن افزوده شده ) نمونه 267(ن و سيمان پوزوالني تهيهنمونه هاي بتن پالستيك با درصدهاي متفاوت پوزوال. گرفته است
نتايج بدست آمده نشانگر بهبود خواص بتن پالستيك از قبيل كاهش نفوذپذيري، . بر خواص بتن هاي تهيه شده مورد مطالعه قرار گرفته است

  .فظ مقاومت فشاري مي باشدكاهش مدول االستيسيته و افزايش دوام در برابر عوامل مخرب ضمن ح
  بتن پالستيك، پوزوالن طبيعي، توف سبالن،مدول االستيسيته، نفوذ پذيري، مقاومت فشاري،دوام: واژه هاي كليدي 
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 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

   

ن  D  م سا
ن وع سا ت  و   ط ز

  ۵٠/١١  ٣٠/١٠  زمان ارا
قاالت ارا د    قا ۴  عدا
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
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 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  توك برنج دركامپوزيت سيماني حاوي الستيكخاكسترپوسته شل مقايسه دوده سيليس و
  
  2، رومينا ذرشين زنوش1دكتر علي صدر ممتازي

 ,sadrmomtazi@yahoo.com دانشيار و عضو هيات علمي گروه عمران، دانشكده فني، دانشگاه گيالن1
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران، دانشكده فني، دانشگاه گيالن2

  
  چكيده

از محيط زيسـت، بـه طـور جـدي مـورد توجـه       و حفاظت  بازيابي با دو نگرش مهم استفاده بهينه از منابع موجود مصرف شده امروزه فرآيندهاي
هايي كه براي حل مشكل آلودگي محيط زيست ناشـي از   يكي از راه حل. توسعه آنان قرار گرفته است كشورهاي جهان و در محدوده برنامه هاي

در . عنوان يك ماده افزودني در كامپوزيت هاي سيماني و بـتن اسـت   ه ب از ذرات الستيك تاير شده است استفادهالستيك تاير ضايعاتي پيشنهاد 
ميلـي متـر در كامپوزيـت هـاي سـيماني       6و الياف پلي پروپيلن به طول متر ميلي1اين تحقيق از ذرات الستك تاير فرسوده در اندازه كوچكتراز 

و دوده سـيليس برخصوصـيات ميكـانيكي     ايعات كشـاورزي ضـ خاكستر پوسته شلتوك برنج كه از ستفاده از سپس مقايسه تاثير او استفاده شده 
موجب ايجـاد محصـولي بـا انعطـاف پـذيري و       ،استفاده از ذرات الستيك تاير فرسوده در كامپوزيت هاي سيماني  .كامپوزيت ها انجام شده است

سـه نسـبت   ،وزني سيمان در مـاتريس كامپزيـت سـيماني    % 50تا % 10تيك فرسوده از نسبت حجمي از ذرات الس 5. جذب انرژي زياد مي شود
 از وزني سيمان % 10 ،وزني سيمان از خاكستر پوسته شلتوك برنج% 20 ،حجمي كامپوزيت درصد  5/0و  0 /3 ،  1/0الياف پلي پروپيلن شامل 

آزمايش ها شـامل  . آزمايش شده استميلي متر   50×50×200با ابعاد  و نمونه هاي خمشي  50×50×50در نمونه مكعبي با ابعاد  ،دوده سيليس
مـي  نتايج نشان مي دهد كه . جذب آب مي باشد ،آزمايش التراسونيك ،سختي خمشي ،مقاومت خمشي، وزن مخصوص خشك ،مقاومت فشاري

يري زياد و عايق در برابر صوت و امواج دينـاميكي  كامپوزيت سيماني و بتني با وزن مخصوص كم و انعطاف پذ ،توان از ضايعات غير قابل استفاده
  .به دست آورد

  
  كامپوزيت هاي سيماني انعطاف پذير،  دوده سيليس و خاكستر پوسته برنج ،الستيك ضايعاتي : كلمات كليدي
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 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

ريز% 30خواص مكانيكي بتن هاي حاوي  سنگدانه  عنوان  به  روي  و  سرب   ، بلند  كوره  هاي    سرباره 
  
ز قاسم  ژادسيد حسين  ن موسوي  ده    ا
يلي،  ردب محقق ا نشگاه  ار دا   hossghas@yahoo.comاستادي

محمدي   يعقوب 
يلي، ردب محقق ا نشگاه  ار دا   y‐mohamadi@yahoo.comاستادي

نبوي فيل    سيد اسرا
م نشگاه  سازه، دا ارشد  يلي، دانشجوي  ردب   esrafilnabavi@yahoo.comحقق ا

  
  چكيده

لند آهنگدازي  ب كوره  اره  سرب ز  ثرات استفاده ا ا تعيين  سرب )GGBFS(براي  اره  سرب  ،)LS ( روي اره  سرب جايگزين ) ZS(و 
سنين  مقاومت خمشي، جذب آب و چگالي در  مقاومت فشاري،  آزمايشات  عمل آمده است 56و  28، 14ماسه،  به  . روزه 

م اين  مجموع در  عه، در  ل پوزوالني  60طا پرتلند  سيمان  كنترل حاوي  بتن  كه  تني،  كوره ) PPC(نمونه ب اره  سرب تنهاي  ب و 
سيمان  به  ا نسبت آب  ب د،  بودن روي  سرب و  هاي  اره  سرب لند آهنگدازي و  سيمان 0.4ب ر  نسبت  kg/m3  400، مقدا ا  ب و 

ماسه  به  اره  سرب شدند 30%جايگزيني  ك. آماده  روان  فوق  ز يك  ر ا مقدا بتن استفاده  1.5% ننده به  سيمان در  ر وزن  مقدا
مكانيكي. شد بهبود خواص  كه  ميدهد  نشان  تايج  دارد  ن ر  اره قرا سرب نوع  اثير  ت تحت  كوره . بتن  اره  ز سرب كه ا هنگامي 

ما جاي  به  روي  سرب و  هاي  اره  سرب ز  ا استفاده ا ابد ولي ب ي فزايش مي  ا فشاري  مقاومت  شود  لند در بتن استفاده  سه ب
ابد ي مي  كاهش  فشاري  مخلوط . مقاومت  ساير  ز  بيشتر ا بتن كنترل  خمشي  مقاومت  كه  ميدهد  نشان  تايج  ن همچنين 

ابد. هاست ي كاهش مي  بتن  فزايش و جذب آب  بتن چگالي ا اره در  سرب ز  استفاده ا ا  هاي . ب افته  ي ز  ا استفاده ا ب كلي،  بطور 
س ز  كرد كه استفاده ا گيري  نتيجه  مطالعه مي توان  بتن در اين  ريز در  نه  سنگدا عنوان  به  لند و سرب  ب هاي كوره  اره  رب

بتن  بر  منفي  بسيار  اثير  ت روي  اره  سرب ز  باشد در حالي كه استفاده ا مي  مفيد  پذير و  فني امكان  نظر  ز  موارد ا ز  بعضي ا
رد گذا   .مي 

  
كليدي هاي  ژه  اره: وا سرب مقاومت خمشي، چگالي،  فشاري،  لند آهنگدازي، مقاومت  ب كوره  روي، جذب آب هاي    سرب و 
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 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  استايرن با خواص ويژه بررسي استفاده از ضايعات پلي
  )باس(استايرني  در ساخت بتن آماده سبك پلي 

  
  شركت كلينيك ساختماني ايران -فر ابوالحسن رامين

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن -محمد حسين ماجدي اردكاني
  ان و مسكنمركز تحقيقات ساختم -عليرضا پورخورشيدي

  
  چكيده

سـازي خـواص ايـن     ترين مصالح ساختماني و دوستدار محيط زيست مطرح است و تحقيقات متعددي در زمينه بهينـه  امروزه بتن به عنوان مهم 
تن با اسـتفاده  سازي ب سبك. سازي و استفاده از انواع مواد بازيافتي جايگزين سيمان و سنگدانه در حال انجام است ماده، مانند افزايش دوام، سبك

هـايي   استايرن يكـي از روش  هاي پلي استفاده از دانه. ترين مواردي است كه در اين زمينه مورد توجه است اي سبك نيز از مهم از انواع مصالح دانه
هـاي سـبك    بـتن  استايرن در ساخت هاي حاوي پلي مشكالتي كه در زمينه استفاده از دانه. شود هاي سبك استفاده مي است كه براي ساخت بتن

در ايـن مقالـه، اسـتفاده از    . هاسـت  شدگي نسـبي آن  كردن، مقاومت فشاري كم و جمع  وجود دارد، شامل عدم پخش يكنواخت در هنگام مخلوط
ز استايرني، پـس ا  اين ضايعات پلي. هاي سبك بررسي شده است هاي مناسب در ساخت بلوك استايرن به همراه مواد مكمل و افزودني ضايعات پلي

. شـود  بندي مي هاي مناسب به صورت خشك و آماده مصرف بسته آوري در يك فرآيند مجدداً خرد و به همراه مواد سيماني و برخي افزودني جمع
. در هنگام استفاده در محل كارگاه، فقط كافي است، محتويات كيسه با مقدار آب مشخص و بسته به نوع كاربري مصرف، تركيب و مخلـوط شـود  

چنين با افـزودن مقـدار مشخصـي     هم. تواند به عنوان يك پركننده مناسب در ساختمان استفاده شود اين كيسه آماده با تركيب آب ميمحتويات 
بـا خـواص    3Dهـاي   از ديگر كاربردهاي ايـن بسـته، سـاخت پانـل    . هاي سبك غيرباربر استفاده كرد توان از آن در ساخت بلوك پودر سيليس مي

  .شده با اين بسته آماده، بررسي و ارائه شده است ن مقاله خواص فيزيكي و مكانيكي محصوالت ساختهدر اي. تر است مناسب
  

  كلمات كليدي
  شدگي استايرن، مقاومت فشاري، جمع بتن سبك، بتن آماده، ضايعات، محيط زيست، پلي
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  بررسي چگالي و مقاومت فشاري كامپوزيت هاي سيماني سبك حاوي مالمين

  4اكبر خداپرست حقي ، 3، علي محمدي  2 علي صدر ممتازي
  Sadrmomtazi@yahoo.comدانشيار و عضو هيات علمي گروه عمران، دانشكده فني، دانشگاه گيالن ،  1

  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي نساجي، دانشكده فني، دانشگاه گيالن  2

   ه گيالناستاد و عضو هيات علمي گروه مهندسي نساجي، دانشكده فني، دانشگا 3 

  چكيده

اولين گام جهت رسيدن به توسعه . توسعه ي پايدار يك چالش جهاني است كه حفاظت از محيط زيست به عنوان جزء الينفك آن مي باشد     
  زباله هاي پالستيكي ترموست قابليت ذوب شدن نداشته و. ي پايدار اقداماتي اصولي جهت حفظ منابع طبيعي و مديريت محيط زيست است

راهكارهاي رايج جهت انهدام اين زباله ها، دفن كردن و سوزاندن آنها است كه هر دو روش باعث آلودگي محيط . مي توان آنها را بازيافت كردن 
 ASTM هدف اين تحقيق بكارگيري اين زباله ها به عنوان پر كننده براي توليد بتن سبك غير ساختاري مطابق با استاندارد . زيست مي شوند

C129 كه به ترتيب براي سيمان، ماسه، آب،  0/1و  004/0، 33/0، 4/1، 0/1به دست آمده نشان دادند كه با نسبت وزني  نتايج. نوع دو است
كيلوگرم بر مترمكعب توليد كرد كه با  1291مگا پاسكال و چگالي  43/4پودر آلومينيوم و مالمين هستند، مي توان بتن سبكي با مقاومت فشاري 

  .نوع دو مطابقت داشته باشد ASTM C129ن سبك غير سازه اي در استاندارد مشخصات بت

  .كامپوزيت هاي سيماني، زباله پالستيكي ترمو ست، بتن، مالت، سيمان، پودر آلومينيوم: كليد واژه ها
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

   

ن  D  م سا
ن وع سا ت  و   ط ز

  ٢٠/١۵  ٠٠/١۴  زمان ارا
قاالت ارا د    قا ۴  عدا
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  بر رفتار تيرهاي تقويت شده به روش شيار زني  FRPهاي ورق بررسي تأثير افزايش تعداد اليه
  دكتر داود مستوفي نژاد 

  سيد مسعود شاملي 
  استاد دانشگاه صنعتي اصفهان

  كارشناس ارشد دانشگاه صنعتي اصفهان
  

iut.ac.irdmostofi@cc. 
sm.shameli@cv.iut.ac.ir 

باشد كه اين روش، روش نصب به وجه كششي تير مي FRPهاي كامپوزيتي هاي تقويت خمشي تيرهاي بتن آرمه، چسباندن ورقهيكي از روش
اخيرًا روش . باشداز سطح بتن مي FRP، وقوع جدا شدگي پيش از موعد ورق ترين مشكالت پيش روي اين روشاز مهم. نام دارد (EBR)سطحي 

آزمايشهاي مختلف نشان داده است كه وقوع جدا . در دانشگاه صنعتي اصفهان معرفي گرديده است  (EBROG)جديدي به نام روش  شيار زني
هدف اين . موارد به طور كامل حذف گرديده است تا حد ممكن به تعويق افتاده و در بعضي EBRنسبت به روش  EBROGشدگي در روش 

هاي بتني براي اين منظور، نمونه. باشدمي EBRو مقايسة آن با روش  EBROGهاي ورق تقويتي در روش مقاله، بررسي تأثير اضافه كردن اليه
نتايج . تقويت گرديدند EBROGو  EBRي هابه روش FRPهاي مختلف ورق ميلي متر ساخته شدند و با اليه 120×140×1000منشوري با ابعاد 

  .باشدمي FRPدر تيرهاي تقويت شده توسط چند اليه ورق  EBRنسبت به روش  EBROGاين تحقيق حاكي از عملكرد بهتر روش 
  

  .، جدا شدگي(EBROG)، روش شيار زني (EBR)، روش نصب سطحي FRPهاي كامپوزيتي ورقه: هاي كليدي واژه
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  ي سطح و نوع پوزوالن بر مقاومت چسبندگي بتن تعميري حاوي برخي پوزوالني هاي مصنوعيتأثير روش آماده ساز
  3، حسين فقيهيان 2، كياچهر بهفرنيا1، شهاب رباني1مسيح محمدي

  كارشناسي ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد -1
 استاديار، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان -2

 ده شيمي، دانشگاه اصفهاناستاد، دانشك -3

Masih_mohamadi2003@yahoo.com 

Shahab_Rabbani@yahoo.com 

Kia@cc.iut.ac.ir  
  : چكيده

ه به گسترش روزافزون سازه هاي بتني و نيز طول دوره بهره برداري طوالني مدت بسياري از اين بنا ها لزوم نگهداري و نيز بازسازي امروزه با توج
فرايند تعمير سازه هاي بتني نيازمند دانشي فراتر از ساخت بتن مي باشد زيرا پارامترهاي بيشتري در اين . و تعمير آنها امري اجتناب ناپذير است

يكي از مؤثرترين . مقاومت چسبندگي بين بتن تعميري و پايه مهمترين آزمايش درمورد بررسي كيفيت تعمير مي باشد. وسه دخيل هستندپر
در اين مقاله با توجه به استفاده فزاينده از . عوامل در اين آزمايش كيفيت سطح تماس بين دو بتن است كه با آماده سازي سطح حاصل مي گردد

و باالخص متاكائولن به عنوان مكملي جديد براي بتن، تأثير آماده سازي هاي مختلف در مقاومت چسبندگي اين بتن ها مورد بررسي  پوزوالن ها
، فوق روان كننده به منظور ثابت نگه داشتن نسبت  IIتيپبدين منظور با استفاده از سيمان . و نيز مقايسه با نمونه هاي بتن شاهد قرار گرفته اند

. مبادرت گرديد IIبه تعمير بتن هاي پايه سيماني ساخته شده با سيمان تيپ سيمان در عين كارايي يكسان، ميكروسيليس و متاكائولن  آب به
آماده .  را براي بررسي مقاومت چسبندگي ارائه كرده صورت گرفته است Slant shearكه روش  ASTM C 882آزمايشها بر طبق آئين نامه 

با توجه به نتايج و . ، برس سيمي و نيز بدون آماده سازي انجام گرديده است% 5اده از اسيد شويي با اسيد كلريدريك سازي سطوح با استف
 .روزه بهترين نتايج از روش اسيدشويي حاصل شد 90و  28، 7نمودارها در سنين 

  آماده سازي سطح، مقاومت چسبندگي، ميكرسيليس، متاكائولن: واژه هاي كليدي
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

 FRPهاي  ورقهاي مدفون بتني با ولهسازي لبه

   
   2زاده ، محمدرضا توكلي 1صالح يعقوبي

  دانشجوي كارشناسي ارشد سازه، دانشگاه فردوسي مشهد -1
 استاديار گروه عمران، دانشگاه فردوسي مشهد -2

Saleh.yaghoobi@gmail.comEmail:  1  
drt@um.ac.irEmail:  2 

 :چكيده
از اين خطوط به عنوان . آوري فاضالب و ديگر موارد در سطح جهان كاربردي وسيع دارند هاي مدفون بتني تحت فشار، براي انتقال آب، جمعلوله

فرسودگي تدريجي و مدفون . در بر خواهد داشتهاي هنگفتي را  ها، هزينه شود و خسارت به هر بخش از آن هاي حياتي شهري ياد مي شريان
بازسازي اين . هاي جبران ناپذيري را به همراه خواهد داشت ها شده و در نتيجه خسارت ها، سبب خوردگي و پوسيدگي ديواره بودن اين لوله

ها را بهبود  توان عملكرد اين سازه مي هاي نوين بهسازي به راحتي هاي كالن بوده و با بكارگيري روش هاي حياتي مستلزم صرف هزينه زيرساخت
  . بخشيد

نخست تقويت از بيرون كه نياز به خاكبرداري داشته و عالوه بر : هاي مدفون با قطر بزرگ به دو صورت امكان پذير است به طور كلي تقويت لوله
تواند  كه مي) FRP(هاي پليمر مسلح با الياف  ز ورقدوم تقويت از درون با بكارگيري ا. شود هزينه زياد، سبب ايجاد مزاحمت براي شهروندان مي

سبب بر هم زدن شرايط هيدروليكي و ايجاد   FRPدر برخي موارد، اندركنش ميان سيال و نوارهاي . دهد زبري سطح لوله را نيز كاهش 
  . گردد هاي مخرب مي تنش

مورد  Abaqus CAEافزار ، توسـط نــرمFRPهاي  ت شده با ورقهاي مدفون بتني با قطــر بزرگ تقوي در اين پژوهش، مكانيزم رفتاري لوله
دهد كه پليمرهاي  افزار نشان مي نتايج حاصل از تحليل نرم. گردد ها مشخص مي سازي بر اين لوله بررسي قرار گرفته و ميزان تأثير روش مقاوم

ها از داخل، تنش ها  سازي لوله بوده و با مقاوم) GFRP(اي  شهتر و مؤثرتر از پليمرهاي مسلح به الياف شي مناسب) CFRP(مسلح به الياف كربني
سازي  ها، راه حل مناسب ارائه و هزينه الزم، جهت مقاوم سازي اين لوله در آخر، با بررسي نتايج حاصل از مقاوم. درصد كاهش داد30را مي توان تا 

  .گردد سازي لوله از بيرون آن، مقايسه مي هاي الزم جهت تعويض لوله و يا مقاوم با اين روش برآورد و با هزينه
 

   FRPمدفون، مقاوم سازي، بهسازي،  هاي  بتن مسلح، لوله: كلمات كليدي 



 

78  
 

   

 

 

ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  استفاده از بتن اليافي در پوشش قطعه اي تونلها
  )2(، فرشيد كريمي )1(سعيد قربان بيگي 

  s_ghorbanbeigi@pwut.ac.irاستاد ياردانشگاه صنعت آب و برق  ) 1(
  fa_karimi_ha@yahoo.comارشناس ارشد عمران  ك) 2(

  
  

  چكيده
يافته هاي پژوهشي در دهه گذشته نشان مي دهد كه شكل پذيري بسياري از اعضاي سازه هاي بتني را مي توان با استفاده از الياف تا حد 

، مقاومت نهايي، مقاومت در برابر ضربه و مقاومت عالوه بر اين، الياف به طور كلي باعث بهبود در شرايط ايجاد ترك اوليه. زيادي افزايش داد
در صورت طراحي صحيح، الياف مي تواند به عملكرد عضو حتي زماني كه همراه با فوالد معمولي اصلي استفاده شده باشد كمك . برشي مي گردد
. ايگزين مناسبي براي بتن مسلح معمولي باشددر مورد پوشش تونلها، به دليل وضعيت مطلوب بارگذاري، بتن اليافي مي تواند ج. بسياري نمايد

هش استفاده از بتن اليافي در پوشش تونل ها مي تواند عالوه بر راحتي اجرا و تاثير در بهبود استحكام كششي و مقاومت در برابر ترك، به كا
  .خوردگي و زبري پوشش نيز كه در تونل هاي آبرساني بسيار مهم هستند كمك شاياني نمايد

معرفي طرح هندسي قطعات سگمنتي مورد استفاده در تونل كرج به بررسي بارهاي وارده بر اين نوع پوشش تونل پرداخته شده مقاله در اين 
بر اساس تركيب بارگذاري بحراني، پوشش مورد تحليل قرار گرفته و در اين مرحله حداكثر نيروها و لنگر ايجاد شده در پوشش بدست آمده . است
اس نتايج حاصله،  پوشش سگمنتي بر اساس دو طرح بتن مسلح به آرماتور و بتن مسلح به الياف طراحي گشته و اين دو طرح سپس بر اس. است

سپس در ادامه طرح بهينه يافته اي براي سگمنت بتني مسلح به الياف پيشنهاد گرديده و نهايتاً پوشش بهينه . با هم مورد مقايسه قرار گرفته اند
و نشان داده مي شود كه استفاده از بتن اليافي بجاي بتن مسلح معمولي مي تواند عالوه بر مزاياي مام نيروهاي وارده كنترل شده يافته در برابر ت

  .بسيار مربوط به راحتي اجرا و كاهش خطر خوردگي، منجر به كاهش هزينه هاي توليد نيز بشود

  پوشش، تونل، بتن، الياف: كلمات كليدي
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

   

ن  D  م سا
ن وع سا ت  و   ط ز

  ٢٠/١٨  ٠٠/١٧  زمان ارا
قاالت ارا د    قا ۴  عدا
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  در ايران آسفالتي و بتني هاي محيطي روسازي زيست و اقتصادي فني،مقايسه 
  3 ، منصور پيدايش2، محسن جعفري ندوشن 1علي اكبر رمضانيانپور

 انشگاه صنعتي اميركبير و رئيس مركز تحقيقات تكنولوژي و دوام بتن،عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست د - 1
aaramce@aut.ac.ir 

 mohsen_djn@aut.ac.irدانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي و مديريت ساخت دانشگاه صنعتي اميركبير،  - 2

  peydyesh@aut.ac.irئت علمي دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه صنعتي اميركبير، عضو هي - 3

 
  چكيده
 و قتصاديا اهداف بر عالوهامروزه . است آسفالتي هاي روسازي نوع از ايران در ها راه اكثر روسازي ،قير جمله از فراوان نفتي منابع وجود بدليل
 ساختاري زير هاي پروژه و ها روسازي، ساخت و نگهداري طراحي در فزاينده طور بهنيز  پايدار توسعه ملزومات و محيطي زيست جنبه هاي فني،
 و ساخت طراحي، ازجمله ابعاد همه در كه هستند آنهايي) سبز هاي روسازي( زيست محيط با سازگار هاي روسازي .شود مي گرفته نظر در ديگر

 و است سودمند و صرفه به مقرون اقتصادي نظر از تنيب روسازي طوالني، عمر دليل به. شود مي گرفته درنظر زيستي محيط مسائل آنها نگهداري
 ،باال عمر طول با بتني هاي روسازي .دارد نياز عمر طول در بازسازي و نگهداري ساز، و ساخت براي منابع ساير و انرژي مواد، مصرف حداقل به

 روسازي مرمت و تعمير كه است ذكر به الزم البته. كنند مي كمك ازدحام كاهش و بزرگراه ايمني به و دارند مكرر بازسازي و ترميم به نياز كمتر
 عمر سال 50تا بيش از  30 براي مختلف كشورهاي در بتني هاي روسازي. باشد مي آسفالتي هاي روسازي مرمت و تعمير از مشكلتر بتني هاي

 و حرارتي هاي تنش مهار جهت الزم تمهيدات گرفتن نظر در صورت در ها روسازي نوع اين. است شده طراحي كمتر نگهداري با ،دهي دمتخ
 وجود سيمان كمبود مشكل كه صنعتي كشورهاي اكثر در امروزه اينكه كما باشند، مي برخوردار اقتصادي توجيه و مناسب عمر از اصطكاكي،

   .اند قرارگرفته دهاستفا مورد ندارد،
در سال هاي اخير و در پي آن افزايش قيمت روسازي هاي آسفالتي و در راستاي  قير قيمت  مالحظه قابل افزايش به توجه بادر كشور ما نيز 

يد اب و سرمايه گذاري، بعالوه فوايد تكنيكي و فني متعدد، يمحيط زيست مسائلكاهش استفاده از سوخت هاي فسيلي و همچنين كاهش 
 هاي روسازي بتني با هاي روسازيت رقاب ي مناسب برايبستر و براي جاده ها و بزرگراه ها مورد توجه قرار گيرد بتني هاي روسازي استفاده از
 محيطي زيست و اقتصادي فني، منظر از آسفالتي و بتني هاي روسازي مقايسة به پژوهش اين دربا توجه به اين نياز، . گردد فراهم آسفالتي
  . است شده پرداخته

  محيطي زيست، اقتصادي -، فنيآسفالتي  روسازي، بتني  روسازي: كلمات كليدي 
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  هاي بازيافتي استايرن سبك حاوي پلي بررسي خواص مكانيكي بتن

  4منفرد آ اكبري ، پانته3زادگان ، هومن محسن*2زادگان ، حامد محسن+2، هادي ثباتي1مرتضي حسينعلي بيگي

 انشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، ايراناستاديار د -1

 سازه -كارشناس ارشد عمران -2

  راه و ترابري -كارشناس ارشد عمران -3
 ساختمان -كارشناس عمران -4

H.mohsenzadegan@shomal.ac.irEmail:   
Email: Hadi_sobati @yahoo.com  

  

  :چكيده
سبك عامل مهمي در  كم بودن مقاومت بتن. منظور كاهش وزن ساختمان و به تبع آن كاهش نيروي زلزله مطرح شده است هسبك ب ايده بتن

هاي سبك بـا مقاومـت فشـاري     اي بر روي چگونگي ساخت بتن لذا امروزه تحقيقات گسترده. باشد ها مي محدود نمودن دامنه كاربرد اين نوع بتن
اسـتايرن   ضـايعات پلـي  . در بتن معمولي استفاده شـد  هاي ضايعاتي استايرن سبك، از پلي ين تحقيق جهت ساخت بتندر ا. گيرد اي انجام مي سازه

هـاي   هايي كه براي محافظت توليدات محصـوالت برقـي درون كـارتن    هاي يونوليتي و يولونيت ها و ورق معموالً از ضايعات كارخانجات توليد بلوك
طـرح   18پـس از انجـام   . شـوند  هاي بسيار ريز مورد استفاده قرار گرفته مـي  ها به دانه ه شده و پس از تبديل آنشوند تهي بندي قرارداده مي بسته

طـرح از درصـدهاي مختلـف     6طرح اخـتالط نهـايي تعيـين شـد كـه شـامل       12سبك مورد نظر،  منظور بررسي خواص مكانيكي بتن به آزمايشي
طرح ديگـر شـامل بررسـي بهتـرين مقاومـت بـتن، شـامل         3طرح شامل اثرات ميكروسيليس و  3 همراه بتن مرجع، هاي بازيافتي به استايرن پلي
  .باشد استايرن و ميكروسيليس مي پلي

ي وزن مخصوص خشـك   اي در محدوده سبك سازه هاي بازيافتي به بتن استايرن توان با استفاده از پلي دهد كه مي نتايج اين پژوهش نشان مي
  .پاسكال دست يافت مگا 37تا  11رمكعب با مقاومت فشاري مكعبي از كيلوگرم برمت 2010-1627

  بازيافتي استايرن سبك، وزن مخصوص، مقاومت فشاري، پلي بتن: هاي كليدي واژه
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  بر روي اسالمپ بتن خود تراكم بازيافتي بررسي تأثير افزودن درصدهاي مختلف سنگدانه هاي بازيافتي بتن به عنوان سنگدانه
  2، دكترمحمدحسين نوري قيداري1ر سالخوردهساال

  عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان  -1
  عضو هيئت علمي گروه عمران دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان   -2 

  

salar_salkhordeh@azu.ac.ir   
  چكيده

درصد سنگدانه هاي درشتدانه ي  100قرار گرفته شده است كه بدين منظور  در اين مقاله سه سري طرح اختالط بتن خود تراكم مورد استفاده
در . سنگدانه هاي ريزدانه، از مصالح بازيافتي بتن انتخاب شده است% 100و % 80، %60، %40، %20، %0طرح اختالط از مصالح بازيافتي بتن و 

/ 45و  40/0، 35/0نسبت هاي آب به خمير  IIIو در سري  45/0و  5/0طرح اختالط بتن خود تراكم، نسبت آب به خمير به ترتيب  IIو  Iسري 
در نهايت با انجام آزمايش، تأثير افزودن . ي طرح اختالط ها يكسان انتخاب شده استمقدار سيمان براي كليه. در نظر گرفته شده است 0

با . مپ بتن خود تراكم بازيافتي مورد بررسي قرار گرفتدرصدهاي مختلف سنگدانه هاي بازيافتي بتن به عنوان سنگدانه بر روي جريان  اسال
مشاهده گرديد كه با افزايش مقادير ريزدانه هاي  II و  I بررسي نتايج حاصل از آزمايش هاي جريان اسالمپ بتن خود تراكم بازيافتي در سري

  .بازيافتي بتن ميزان قطر جريان اسالمپ بتن خود تراكم نيز افزايش پيدا مي كند
 

  بتن خود تراكم، سنگدانه هاي بازيافتي بتن، اسالمپ: مات كليديكل
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  
  هاي پايه سيماني حاوي الياف سلولوزي سولفيتهاي مقاومتي كامپوزيتبررسي اثرات نانوذرات سيليس بر ويژگي

  
  5پور، محمد طاليي*4، پيام حسيني3، مجتبي سلطاني2، علي ورشويي تبريزي1پور پيارضا حسين

  
هاي مركب، دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس و عضو باشگاه پژوهشگران سي ارشد مهندسي صنايع چوب و كاغذ، گرايش فراوردهكارشنا -  1

  جوان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس،
rhosseinpour74@yahoo.com  ،  

  ، farhad_varshoee@yahoo.comسالمي واحد چالوس، گروه صنايع چوب و كاغذعضو هيئت علمي دانشگاه آزاد ا -2
  mo_slty@yahoo.commail: -eعضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس گروه صنايع چوب و كاغذ، -3
مسئول واحد پژوهش و تحقيقات، گروه بتن و مصالح پيشرفته، پژوهشكده توسعه فناوري طلوع، دانشگاه صنعتي شريف،  -4

p.hosseini@civil.sharif.edu،  
  ،mtalaeipoor@yahoo.commail: -eچوب وكاغذ،عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران گروه صنايع  -5

  :چكيده
يكي از اين موارد، استفاده از . هاي نوين جايگاه ويژه ايي را به خود اختصاص داده استبكارگيري الياف طبيعي در حوزه هاي مختلف پژوهش

ها الياف باشند كه يكي از پر كاربردترين آنالياف طبيعي داراي انواع بسيار متنوعي مي. باشدي ميهاي پايه سيمانها در ساخت كامپوزيتآن
اين الياف داراي مصارف متعددي است كه از آن جمله، استفاده از اين الياف در . آيدكاغذي است كه از فرايند شيميايي سولفيت بدست مي

هاي توليد كننده فرآورده هاي سلولزي بهداشتي به دليل عدم دسترسي به بسياري از كارخانه .باشدساخت فرآورده هاي سلولزي بهداشتي مي
هاي ريزتر را به عنوان زائدات از چرخه توليد ميكرون استفاده نموده و الياف 3000هايي با حداقل طول بيشتر از تكنولوژي مناسب تنها از الياف

در كنار نانوذرات سيليس و مواد افزودني ) خمير سيمان(ي اين زائدات در ساختار مصالح پايه سيماني در اين پژوهش با بكارگير. نمايندخارج مي
در همين راستا با افزودن درصدهاي مختلف . باشدكننده، هدف ايجاد يك كامپوزيت سيماني با مقاومت مكانيكي مناسب ميروانشيميايي فوق

در ساختار خمير سيمان حاوي %) 1و  5/0، 0(و مقادير كم نانوذرات سيليس ) زن مواد چسبندهنسبت به و% 15و  10، 5(وزني الياف سولفيت 
و  7هاي فشاري و خمشي در سنين هاي خمير سيمان از جمله مقاومتكربوكسيالت، به بررسي خواص مكانيكي نمونهكننده بر پايه پليروانفوق
هاي پايه سيماني هاي ساخته شده به منظور بررسي تغييرات وزني كامپوزيتالي نمونههمچنين آزمايش تعيين چگ. روزه پرداخته شده است 28

در نهايت جهت بررسي عملكرد ريزساختاري تركيب الياف سولفيت و نانوذرات سيليس، آزمايش . داراي الياف سولفيت و نانوذرات صورت پذيرفت
  .رفتهاي مختلف انجام گدر طرح) SEM(ميكروسكوپ الكتروني روبشي 

  پايه سيماني، الياف سولفيت، مديريت زائدات كامپوزيت: كلمات كليدي
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  
  

قاالت    خال 
ده  ه    چاپ  تپذ



 

85  
 

   

 

 

ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  الكتريكي بتن حاوي الياف شيشه بررسي خواص مكانيكي و
 هرمز فاميلي

  famili@iust.ac.irEmail:  وصنعتاستاديار دانشگاه علم  
  محمد مهدي كيومرثي

    :M.kioumarsi@yahoo.comEmailكارشناس ارشد دانشگاه صنعتي اميركبير 
  عليزادهالميرا شعبان
Email: Alizade_elmira@yahoo.com    دانشجوي موسسه آموزش عالي عالءالدوله سمناني 

 ماه منيرعبدلي

  Email: Mahmonir_abdoli@yahoo.comسسه آموزش عالي عالءالدوله سمناني    دانشجوي مو
  

 چكيده

از جمله مواد جديدي كه . ته استامروزه تقويت بتن و بهبود خواص آن، با استفاده از مواد و مصالح نوين، يكي از مهمترين مواردي است كه مورد توجه مجامع علمي قرار گرف
تحت تاثير نوع و  زيادي حد تا اليافي بتن كششي مقاومت بسياري از خواص بتن از جمله .باشدتن به خود اختصاص داده، الياف تقويت كننده مياي در تقويت بجايگاه ويژه

  .است شده مشاهده %40تا % 30حدود  كه اين افزايش در بوده الياف ميزان
و نيز انجام آزمايش مقاومت الكتريكي، رفتار ) مقاومت فشاري، مقاومت كششي و مدول االستيسيته(ي هاي مختلف براي تعيين خواص مكانيكدر اين پژوهش با انجام آزمايش

 0.67، نسبت وزني شن به ماسه %1و %0.5و  %0در اين تحقيق نسبت وزني الياف به سيمان . هاي حاوي الياف شيشه در سنين مختلف مورد بررسي قرار گرفته استبتن
باشد نتايج حاصل شده نشان دهنده اثرات مناسب و متفاوت الياف شيشه بر روي خواص مكانيكي بتن مي .باشدمي 0.37ها برابرن در كليه نمونهو نسبت وزني آب به سيما

  .هايي ارائه گرديده استكه در قالب نمودارها و گراف
   الياف شيشه، تعيين خواص مكانيكي، مقاومت الكتريكي: كليد واژه
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  مقاومت فشاري بتن با چكش اشميتاعتبارسنجي تعيين 
  2، رضا كرمي1مهدي اميني

  موسسه مهندسي رهاب ـ قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء Q.Cـ بازرس 1
  ـ مسئول آزمايشگاه بتن موسسه مهندسي رهاب ـ قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء2

                09192100467E‐mail: mehdiamini61@gmail.com :تلفن
           09183344796E‐mail: rezakarami88@gmail.com :تلفن

  
  :چكيده

يكي از بودن، به عنوان  پيشنهاد شده، روش چكش اشميت به دليل سادگي، ارزاني، سرعت و غير مخرب مقاومت فشاري بتنامروزه از بين روشهاي متعددي كه براي تعيين 
به طوري . ين مبناست كه برگشت يك جسم االستيك به سختي سطحي بستگي دارد كه جرم با آن برخورد مي كنداساس اين روش بر ا .مطرح مي باشد ها متداولترين روش

اگرچه اين روش بيشتر به منظور مقايسه بكار مي رود، ولي مي توان رابطه . ضربه اي به سطح بتن وارد مي شود و بزرگي بازگشت آن اندازه گيري مي شود ، كه با چكش
اعداد بازگشتي به عوامل متعددي همچون نسبتهاي طرح اختالط، نوع سنگدانه، ميزان . بين مقاومت فشاري و عدد بازگشتي چكش اشميت تعيين كرد همبستگي مناسبي

ز عمل آوري چند استفاده شده است كه پس اcm15در اين تحقيق از نمونه هاي متعدد مكعبي به ابعاد . رطوبت، عمق كربناتاسيون، سن و نوع عمل آوري بستگي دارد
جك بتن شكن اندازه گيري  ساعته با بخار، نمونه ها در دو حالت خشك و تر در سن يك روزه تحت آزمايش با چكش اشميت قرار گرفتند و بالفاصله مقاومت فشاري آنها با

ده توسط كارخانه سازنده چكش بررسي و ميزان خطاي آن روزه تكرار شد، سپس اعتبار سنجي منحني همبستگي ارايه ش 28همچنين همين مراحل براي نمونه هاي . شد
  .تعيين گرديد و در نهايت در هر حالت رابطه همبستگي با دقت باال ارايه شد

 منحني همبستگيچكش اشميت، مقاومت فشاري، بتن، : واژه هاي كليدي
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  سيمان پرتلنداثر دماي ريختن بتن بر مقاومت فشاري و جذب آب جداول بتني پرسي خشك تهيه شده با 

   3، محمدرضا خوش سيما2، دكتر محسن تدين1دكتر هرمز فاميلي
  عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران. 1

 tadayonmoh@yahoo.com  عضو هيأت علمي دانشگاه بوعلي سينا . 2

 mr_khoshsima@yahoo.com ساختكارشناس ارشد عمران گرايش مهندسي و مديريت . 3 

  
  

  :چكيده
- گذارند كه يكي از آنها افزايش يا كاهش دماي اوليه بتن ميشرايط آب و هوايي گرم يا سرد به شكل هاي مختلفي بر كيفيت بتن تأثير مي 

و با  خشك) فشاري(شاري و جذب آب آن در جداول بتني ساخته شده به روش پرسي مقاومت فدر اين تحقيق تأثير دماي اوليه بتن بر . باشد
  .استفاده از سيمان پرتلند، بررسي گرديد

درجه سانتيگراد ساخته و تا زمان انجام آزمايش، در شرايط استاندارد  39و  29، 25، 17هايي با طرح اختالط يكسان و با دماهاي اوليه  بتن
  .سپس در سنين مختلف آزمايش هايي بر روي بتن انجام گرفت. دندآوري ش آزمايشگاهي عمل

و  7در سنين . نتايج آزمايش ها نشان دادند كه دماي بتن در هنگام ريختن، پارامتر تأثيرگذاري بر مقاومت فشاري و جذب آب بتن مي باشد
درجه سانتيگراد نيز كمترين مقاومت فشاري را  39دماي اوليه  درجه سانتيگراد باالترين مقاومت فشاري و بتن با 25روز، بتن با دماي اوليه  42

درجه  39درجه سانتيگراد و بيشترين ميزان در بتن با دماي اوليه  25روز كمترين ميزان جذب آب در بتن با دماي اوليه  42در سن . كسب نمود
  . سانتيگراد مشاهده شد

  .مت فشاري، جذب آب بتن، جدول بتني پرسي خشكدماي اوليه بتن، بتن بدون اسالمپ، مقاو: كلمات كليدي



 

88  
 

   

 

 

ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

 مطالعه موردي -هاي كشور خانه هاي بتني تصفيه ها در سازه ارزيابي خرابي

  *مسعود مراديان، كارشناس انستيتو مصالح ساختماني دانشگاه تهران

  محمد شكرچي زاده، دانشيار دانشكده فني دانشگاه تهران
 مصالح ساختماني دانشگاه تهرانفرهاد پرگر، كارشناس ارشد انستيتو 

 mmoradian@ut.ac.ir: پست الكترونيكي 

  چكيده
خانه در جنوب كشور مورد بررسي قرار  هاي بتني يك تصفيه در اين مقاله ارزيابي سازه. آورد وجود مي محيط فاضالبي يكي از خورنده ترين شرايط را براي دوام بتن به

پيل، تعيين عمق  گيري براي آزمايش تعيين مقاومت فشاري و جذب آب، آزمايش پتانسيل نيم مخرب و غيرمخرب شامل مغزههاي  اي از آزمايش مجموعه. است گرفته
ها حداقل به اندازه پوشش روي سطح  ها نشان داد كه در بيشتر نقاط سازه نتايج آزمايش. خانه و آزمايشگاه صورت پذيرفت در محل تصفيه XRDكربناتاسيون و آزمايش 

كن شدن بتن، شوره زدن و از بين رفتن چسبندگي بين  خوردگي، قلوه تاثير عوامل خورنده موجود در فاضالب قرار گرفته كه باعث بروز انواع ترك تور در عمق بتن تحتآرما
  .سازه پيشنهاد شده است همچنين در نهايت راهكارهاي براي ترميم اين. سنگدانه و سيمان در اثر تجزيه خمير سيمان به مواد غيرچسبنده، شده است

  
  خانه فاضالب، دوام بتن، گچ اترينگايت، اسيد سولفوريك، تصفيه: كليد واژه 
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  پذيري ديوارهاي برشي مركب با اليه بتني در مقايسه با ديوار برشي فوالديسختي و شكل
  ارسطو ارمغاني -1
  جمال نالوسي   -2

  اسالمي واحد مهاباد  دكتراي عمران و استاديار دانشگاه تبريز و آزاد - 1
  كارشناس ارشد سازه و مدرس دانشگاه آزاد  اسالمي واحد مهاباد  - 2

  
J_hnaloosi@yahoo.com                  

  :چكيده
اي مزيتهايي است اي ديوار برشي مركب، اين سيستم با ديوار برشي فوالدي كه خود دارپذيري بعنوان دو پارامتر مهم در رفتار لرزهبراي ارزيابي سختي و شكل

  .مقايسه شدند
در . شـود مزيت اصلي ديوارهاي برشي فوالدي واردشدن به حالت پس كمانش ورق فوالدي است كه از آن تحت عنوان مقاومـت پـس كمـانش نـام بـرده مـي      

ه در آنها از تمام مقاومت صـفحه فـوالدي   پذيري نسبت به ديوار برشي فوالدي اين مزيت را نيز دارند كديوارهاي برشي مركب عالوه بر افزايش سختي و شكل
  .شوداستفاده مي

هاي هيسترزيس ديواربرشي فوالدي تحت اثر بارهاي رفت و برگشتي كامالً پايدار و ميزان جذب انرژي در آنهـا بـاال   دهد كه منحنيآزمايشات متعدد نشان مي
پذيري و سختي مدلهاي مربوط به ديوار برشي مركب نسبت بـه  كي از افزايش شكلهاي هيسترزيس در مورد ديوار برشي مركب نيز حانتيجه منحني. باشدمي

  .ديوار برشي فوالدي است
-همچنين شكل. دهد كه سختي ديوار برشي مركب با ضخامت پوشش بتني نسبت مستقيم و با فاصله بين برشگيرها نسبت عكس داردنتايج حاصل نشان مي

  .يابدمابين برشگيرها تاحدي افزايش مي پذيري ديوار برشي مركب با كاهش فاصله
  : هاي كليديواژه

  ديوار برشي فوالدي، ديوار برشي مركب، كمانش، پس كمانش، برشگير، پوشش بتني
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  جداول پيش ساخته سنتي بر پارامترهاي جذب آب مويينه و مقاومت ويژه الكتريكي بتنبا بخاراثر عمل آوري 
  عمران دانشگاه علم و صنعت ايران استاديار دانشكده *هرمز فاميلي
  استاديار دانشكده عمران دانشگاه بو علي سينا همدان  **محسن تدين

  كارشناس ارشد مهندسي مديريت ساخت دانشگاه علم و صنعت ايران  ***مسعودسيمين پور

  family@iust.ac.ir :پست الكترونيك *
  Tadayonmoh@yahoo.com: ترونيكپست الك** 

  MasoudSiminpour@gmail.com: پست الكترونيك*** 
  :چكيده

ديگر،  تسريع شده آوري، ضريب ايمني بيشتر نسبت به روش هاياستفاده از بخار آب درساخت قطعات پيش ساخته بتني با توجه به مزيت هاي نسبي كاهش زمان عمل 
با توجه به اين رويكرد مطالعه، پيمايش و بررسي .روبرو مي باشد نسادگي روش و همچنين كاهش نسبي هزينه هاي توليد امروزه با استقبال بيشتري از سوي توليد كنندگا

  .ستدوام اين گونه قطعات از اهميت ويژه اي برخوردار شده ا
ساخته و بلوغ )23(درجه سانتيگراد و همچنين دماي استاندارد 75و 65، 45در دماهاي سنتي ول انمونه شامل آزمونه هاي آزمايشگاهي و آزمونه هاي جد 4در اين تحقيق 

  .كليه نمونه ها معادل با سن نمونه عمل آمده در شرايط استاندارد محاسبه گرديد
و  45/0ميليمتر، نسبت آب به سيمان 20اكثر اندازه سنگدانه دميليمتر با ح 90- 60و اسالمپ  2 نوعن با استفاده از سيمان پرتلند نمونه ها با يك طرح مخلوط يكسا

  .كيلوگرم سيمان در متر مكعب ساخته شدند400همچنين ميزان 
آزمايشگاهي در آزمونه هاي روز و آزمايش مقاومت ويژه الكتريكي روي  28آزمايش نرخ جذب آب مويينه روي استوانه هاي آزمايشگاهي و مغزه هاي حاصل از جداول در سن 

  .روز انجام گرفت 28و7همچنين روي جداول كامل در سنين و  روز 90و28، 7سنين 
هاي عمل آوري شده در درجه سانتيگراد عمل آوري شده ضريب جذب مويينه كمتري نسبت به نمونه  65نمونه هايي كه در دماي كمتر از  در اين تحقيق مشاهده شد

  .درجه سانتيگراد از ديگر نمونه ها كمتر شده است 65دماهاي باالتر داشته و نيز مقاومت ويژه الكتريكي نمونه هاي عمل آوري شده دردماي باالتر از 
  :واژه هاي كليدي

  سنتي يش ساختهپ جداول عمل آوري با بخار در فشار اتمسفر، دوام، نرخ جذب مويينه، مقاومت ويژه الكتريكي،
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 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

 هاي بتني يك مجتمع پتروشيميارزيابي پايايي سازه

  محمد شكرچي زاده، دانشيار دانشكده فني دانشگاه تهران
  سيد رحمان طاهري، كارشناس انستيتو مصالح ساختماني دانشگاه تهران

 ميالد حالجي، كارشناس انستيتو مصالح ساختماني دانشگاه تهران

  تيتو مصالح ساختماني دانشگاه تهرانفرهاد پرگر، كارشناس انس
 منصور بيات، قائم مقام مدير مهندسي شركت تدبير ساحل

 mhallaji@ut.ac.ir: ، پست الكترونيكي 
  

كرد مناسب در طول مدت گيرند، بنابر اين دارا بودن يك رفتار پايا به منظور عملهاي يك مجتمع پتروشيمي در معرض محيط آلوده به مواد شيميايي قرار مياز آنجا كه سازه
ها شامل مقاومت فشاري، جذب آب، عمق كربناتاسيون و مقاومت الكتريكي هاي متداول در ارزيابي دوام سازه در اين مقاله نتايج آزمايش. ناپذير استبرداري اجتناببهره
شود ن بود كه محيط صنعتي پتروشيمي به عنوان يك محيط خورنده محسوب مينتايج حاكي از آ. هاي يك مجتمع پتروشيمي ارائه شده استشده از بتن سازههاي تهيه مغزه

براي . باشدهاي سطحي و همچنين كيفيت اجراي آن مي و وضعيت موجود بتن در واحدهاي مختلف تحت تاثير شرايط محيطي و ميزان آلوده بودن محيط اطراف، پوشش
. در حالي كه در واحدهاي نيترات آمونيوم و متانول اين مقدار كلر ناچيز بود. قدار كلر به حد بحراني رسيده استمتري از سطح بتن، مسانتي 8مثال در واحد كلر تا عمق 

  . متر استسانتي 3عمق كربناتاسيون در برخي واحدها در حدود صفر و در برخي ديگر 
  يآمونياك، اوره، دوام بتن، كربناتاسيون، كلر، متانول، مجتمع پتروشيم: كليد واژه 
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 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

 بررسي آزمايشگاهي برخي از خصوصيات مكانيكي بتن حاوي خرده شيشه هاي ضايعاتي

 3، همايون بزرگپور1، محمد صادقي1، حميدرضا طغياني2، فهيمه حسن زاده1محسن حسن زاده

  واحد لنجان  -دانشگاه آزاد اسالمي  -1
  آبادواحد نجف -دانشگاه آزاد اسالمي  -2
  احد گلپايگانو -دانشگاه آزاد اسالمي  -3

     civil@iauln.ac.ir 
mohsenhasanzadeh.civil@yahoo.com 

  

  چكيده
معدني و  گسترش صنايع و گام به سوي صنعتي شدن ايجاب مي كند كه براي كاهش مشكالت آينده ، تحقيقات جامعي بر روي مصرف ضايعات ساختماني، صنعتي،

ي بازيافت زباله ها و مواد زايد و استفاده مجدد از آن ها در كشورهاي توسعه ژيل زيست محيطي و رويكرد به تكنولودر سال هاي اخير توجه به مسا. كشاورزي صورت گيرد
با . ها در بتن و ساير مصالح ساختماني استهاي مصرف مواد ضايعاتي، به كارگيري آنيكي از روش. يافته و صنعتي سرمايه گذاري هنگفتي را به خود اختصاص داده است

به منظور بررسي برخي از . توان به خواص مثبت در بتن نيز دست يافتتفاده از برخي مواد ضايعاتي در بتن عالوه بر كاهش آلودگي زيست محيطي بعضاً حتي مياس
نوان يك ماده ضايعاتي با در اين تحقيق، خرده شيشه به ع. خصوصيات مكانيكي بتن حاوي خرده شيشه هاي ضايعاتي، يك سري مطالعات آزمايشگاهي صورت پذيرفت

براي ساخت نمونه ها از قالب هاي . گروه بتن شامل گروه شاهد ساخته شدند 3جايگزين ماسه در طرح اختالط بتن گرديد و بدين ترتيب  10%و  5%درصدهاي حجمي 
مقاومت . در نظر گرفته شد5/0ها ثابت برابر ان در طرحطراحي و نسبت آب به سيم BSطرح اختالط بتن بر اساس . ميليمتر استفاده شده است 100*100*100مكعبي 
بر اساس نتايج به دست آمده، نمودارهاي . ها نيز تعيين گرديدندهمچنين وزن مخصوص و درصد جذب آب نمونه. ها مورد آزمايش قرار گرفتندروزه نمونه 28و  7فشاري 

  . مربوطه ترسيم و حالت بهينه نيز تعيين گرديده است
  

  بتن، خرده شيشه، خصوصيات مكانيكي، بازيافت :ليديكلمات ك
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 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  ذوب-دوام بتن هاي حاوي سرباره كوره بلند بعنوان سنگدانه تحت سيكل هاي انجماد
  سيد حسين قاسم زاده موسوي نژاد   

  دانشگاه محقق اردبيلي
    hossghas@yahoo.com Email:   

  
  چكيده

استفاده از اين سرباره ها بعنوان جايگزين سيمان يا سنگدانه ها مزيت هاي زيست . يكي از مباحث زيست محيطي مهم وجود مقادير زياد سرباره هاي كارخانه ها ميباشد
 30%و  20%طرح هاي اختالط شامل سرباره هاي . انددر اين مطالعه سرباره ها بعنوان جايگزين ماسه در طرح اختالط بتن استفاده شده . محيطي و اكولوژي را بهمراه دارد

قالب گيري شدند و در دو mm  100مورد استفاده قرارگرفته و درمكعب هاي  0.4و نسبت آب به سيمان  Kg/m3 400جايگزين ماسه با دو نوع دانه بندي، عيار سيمان 
 E.Rآزمايشات . اده شدندذوب قرارد -آوري مختلف در آب و در سيكل هاي متناوب انجماد  شرايط عمل , UPV  و مقاومت فشاري نشان مي دهد كه وجود سرباره

از لحاظ خصوصيات دوام   Bنوع%   20همچنين مقدار سرباره . افزايش ولي مقاومت را كاهش مي دهد ذوب –خصوصيات دوام بتن را مخصوصا در شرايط سيكل هاي انجماد 
  .ي باشدم% 30بهينه تر از   ذوب –در شرايط انجماد 

  
  E.R، آزمايش   UPVذوب ، خوردگي، آزمايش  - سرباره فوالدي، انجماد : كليد واژه ها
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

 سازي تحليلي المان محدود اتصاالت بتنيمدل

  3، كياچهر بهفرنيا 2فرهاد بهنام فر ،1مرتضي اميدي 
 

 سازه دانشگاه صنعتي اصفهان -دانشجوي كارشناسي ارشد عمران 

 ن دانشگاه صنعتي اصفهاناستاديار دانشكده عمرا

 استاديار دانشكده عمران دانشگاه صنعتي اصفهان

 
1  Email: omidi_morteza@yahoo.com 

2   Email: farhad@cc.iut.ac.ir 
3    Email: kia@cc.iut.ac.ir 

  
  :چكيده

اند و براي دستيابي به اين هدف تالشها و ها در برابر بارهاي وارده شامل نيروهاي طبيعي باد و زلزله داشتهاز دير باز طراحان و مهندسين تمايل به شناخت رفتار دقيق سازه
اي و هزينه باالي آزمايشات ترجيح داده مي شود كه با كاهش تعداد آزمايشات هاي رايانهها و نرم افزارون سيستمبا توجه به پيشرفت روز افز. آزمايشات زيادي انجام شده است
ند هاي بتني است كه ناپايداري در آن به خصوص در قابهاي خمشي مي توااتصاالت بتني يكي از مهمترين قسمتهاي انتقال نيرو در سازه. از اين امكانات نيز بهره برده شود
  .شناخت رفتار اين اتصاالت نيازمند بررسي دقيق رفتار آنها در مقابل بارهاي وارده به خصوص بارهاي جانبي است. منجر به ناپايداري كلي سازه شود

اشاره شده و سپس يك نوع   Abaqusو  Ansysهاي حاكم، در دو نرم افزار اجزا محدود سازي اتصاالت بتني و تئوريدر اين مقاله ابتدا به صورت مختصر به روشهاي مدل
براي ارزيابي صحت . سازي شده، و اثر پارامترهاي مختلف بر رفتار اين اتصال مورد بررسي قرار گرفته استها مدلاتصال داخلي بتني يكپارچه با استفاده از اين نرم افزار

هاي ساده كننده پرداخته شده و نشان داده شده است كه نتايج از دقت نتايج تحليل تئوريك با فرض افزار با نتايج يك نمونه آزمايشگاهي وتحليل، به مقايسه نتايج اين دو نرم
  . قابل قبولي برخوردار هستند

  سازي تحليلي ، اتصاالت بتنيروش اجزا محدود، مدل :واژه هاي كليدي
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  )RCS(معرفي و بررسي رفتار اتصاالت مركب تير فوالدي و ستون بتني 
  4، مجتبي ازهري 3، كياچهر بهفر نيا 2، فرهاد بهنام فر 1حسن زيباسخن

 سازه دانشگاه صنعتي اصفهان - دانشجوي كارشناسي ارشد عمران  -1

 استاديار دانشكده عمران دانشگاه صنعتي اصفهان -2

 استاديار دانشكده عمران دانشگاه صنعتي اصفهان -3

 استاد دانشكده عمران دانشگاه صنعتي اصفهان -4

1Email: zibasokhan@gmail.com 
2   Email: farhad@cc.iut.ac.ir 

3   Email: kia@cc.iut.ac.ir 
4     Email: mojtaba@cc.iut.ac.ir 

  :چكيده 
استفاده از مقاومت فشاري مناسب بتن و مقاومت خمشي تير فوالدي . شودهاي فوالدي استفاده ميهاي بتن مسلح و تيراز ستون) RCS(هاي با قاب خمشي مركب در سازه

تر ها راحتهاي طويل در آنتير ضعيف به خصوص در دهانه -تون قويهاي بتني داشته باشد و دستيابي به معيار سها وزن كمتري نسبت به سازهموجب شده تا اين سازه
اين اتصاالت به دو دسته كلي اتصال با تير عبوري و اتصال با ستون عبوري از ناحيه . ها اتصال تير فوالدي به ستون بتن مسلح استمهمترين بخش در اين سازه. شودانجام مي

با ستون عبوري از ناحيه اتصال ) RCS(ابتدا به معرفي اين اتصاالت پرداخته و سپس يك اتصال مركب تير فوالدي و ستون بتني  در اين مقاله. شونداتصال تقسيم بندي مي
صال پيشنهادي در ات .گرفته است پيشنهاد شده و رفتار اين اتصال پيشنهادي با رفتار اتصال بتني و فوالدي يكپارچه داراي اعضا با مقاومت نهايي مشابه مورد مقايسه قرار

به منظور بررسي رفتار اين . ستون به صورت يكسره از ناحيه اتصال عبور كرده و و تير فوالدي به وسيله ورقهاي پوشاننده و جزييات اتصال به ستون متصل شده است
  .سازي شده استاستاتيكي شبيه سازي المان محدود و تحليل غيرخطيها با استفاده از مدلاتصاالت، رفتار آن

در اتصال . پذيري مناسبي از خود نشان دهدتواند مقاومت و شكلدهد كه در صورت استفاده از جزييات مناسب در ناحيه اتصال، اتصال مركب مينتايج اين بررسي نشان مي
يافته همچنين بدليل ايجاد مفصل پالستيك در ناحيه  پيشنهادي بدليل استفاده از ورق پوشاننده در ناحيه اتصال مقاومت چشمه اتصال و به تبع آن مقاومت اتصال افزايش

باشد كه باعث مي شود اين اتصاالت نسبت به اتصاالت اي بيشتر ميپذيري آن نسبت به اتصاالت بتني به ميزان قابل مالحظهو گسترش به ورق پوشاننده شكل تير فوالدي
  .بتني و فوالدي از ظرفيت جذب انرژي بيشتري برخوردار باشند

  سازي المان محدودخطي استاتيكي، مدل، تحليل غير)RCS(اتصال مركب تير فوالدي و ستون بتني  : ژه هاي كليديوا
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  هاي بتن آرمهاجزاي محدود دال سازيبررسي مشكالت مدل
 ميالد حالجي، دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني دانشگاه تهران

  گاه تهرانايرج محمودزاده كني، استاد دانشكده فني دانش
 mhallaji@ut.ac.ir: پست الكترونيكي 

  

از يك . شوند و به نقاط تكين معروف هستندهاي بينهايت بزرگي ميآرمه وجود دارند كه در حين يك تحليل االستيك خطي باعث ايجاد تنشهاي بتنبرخي نواحي در دال
از سوي ديگر بر خالف انتظار ريزتر كردن . شوندهاي دروني اين نواحي ميها و نيروزايش كاذب تنشسو نقاط تكين، نواحي اطراف خود را تحت تاثير قرار داده و باعث اف

نقاط تكين در يك دال بتني در اطراف اين نواحي . ها را نيز به دنبال خواهد داشتشود بلكه افزايش كاذب تنشتر شدن نتايج نميشبكه در اين نواحي نه تنها باعث دقيق
شونده، بازشوها و زير هاي باز داخلهاي مورب، گوشههاي با زاويه منفجره در دالرسند، گوشهگاه خطي غيرپيوسته، ديوارهائي كه درون دال به پايان ميتكيه: شودتشكيل مي
طبيعي است كه طراحي بر اساس اين . دهنديآرمه به دليل ترك خوردن و تسليم شدن در نواحي با تنش زياد، تكينگي از خود نشان نمهاي واقعي بتنسازه. بار متمركز

در نتيجه، انجام يك تحليل اجزاي محدود مناسب كه اثرات نقاط تكين را از مدل حذف . خواهد شدها و نيروهاي بسيار زياد و غيرواقعي منجر به يك طرح غيراقتصادي تنش
سپس نتايج تحليل . باشدآرمه ميهاي بتنف از اين مطالعه، معرفي برخي موارد شايع تكينگي در دالهد. تواند بسيار اقتصادي و كارا باشدكرده و يا به حداقل برساند، مي

افزارها، از نتايج تحليل اجزاي براي بررسي ميزان صحت نتايج اين نرم. شودافزارهاي پركاربرد در مهندسي عمران در اطراف اين نقاط ارائه مياالستيك خطي برخي نرم
اما در محل تكينگي، نتايج . باشدهاي خطي و غيرخطي در طول دهانه دال و دور از محل تكينگي مينتايج حاكي از تطبيق نتايج تحليل. گردداستفاده ميمحدود غيرخطي 

  .افزارهاي پركاربرد بسيار نامناسب استتحليل خطي اين نرم
  

  آرمه، نقاط تكيناجزاي محدود، تحليل خطي، تحليل غيرخطي، دال بتن : هاي كليديواژه
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  ساختهبتني پيش  هايستون در سازه -پذير تيرشكل مروري بر رفتار اتصاالت
 معين الدين ظفري نائيني

  مرتضي مدح خوان
 سازه دانشگاه صنعتي اصفهان -دانشجوي كارشناسي ارشد عمران

 استاديار دانشكده عمران دانشگاه صنعتي اصفهان

E-mail: moein.zafari@gmail.com 
E-mail: madhkhan@cc.iut.ac.ir 

   
  

 : چكيده

ساخته رابي سازه هاي بتني پيشخ. هاي بتني درجاريز، امروزه مورد توجه خاص قرار داردساخته به دليل سرعت باالي اجرا و كيفيت بهتر نسبت به سازههاي بتني پيشسازه
در اين ميان، به دليل وجود . باشدترين نقاط بوده و نيازمند دقت در طراحي و اجرا ميها يكي از بحرانيهاي گذشته نشان داده است كه اتصاالت در اين نوع سازهزلزله در

ي اتصالي مقاوم در برابر زلزله كه داراي سرعت بنابراين، ارائه. دارد يمي با زمان اجراي يك سازهتعداد زياد اتصال تير به ستون در يك سازه، سرعت اجرا اتصاالت ارتباط مستق
  .ساخته استهاي بتني پيشو سهولت در اجرا باشد، يكي از نكات كليدي در سازه

ي رسيدن به اتصال مقاوم خمشي كه قابليت استفاده در اي به نحوهو اشارهساخته پرداخته اند هاي  بتني پيشي سازهها تنها به بيان نكات كلي در زمينهنامهاز طرفي آيين
ي اتصال تير به ستون ي ارائهاي توسط محققين در كشورهاي مختلف و از جمله ايران، در زمينهاز اين رو تحقيقات گسترده. اندخيزي زياد را دارا باشد، نكردهمناطق با لرزه

  .زياد باشد، انجام گرفته است - خيزي كمدر مناطق با لرزه مقاوم خمشي كه قابليت استفاده
هاي صورت گرفته توسط محققين بر چنين با استفاده از نتايج آزمايشهم. اي پرداخته شده استپذير تير به ستون مقاوم لرزهدر اين مقاله به بررسي چند نوع اتصال شكل

دهند كه ها نشان مينتايج بررسي. اي از نوع زلزله مورد بررسي قرار گرفته استپذيري و مقاومت تحت بارگذاري چرخهلنظر شكروي اين نوع اتصاالت، عملكرد آنها از نقطه 
  .پذيري و رفتاري تقريبا مشابه اتصاالت درجاريز هستنداتصاالت معرفي شده داراي مقاومت، شكل

 

  ستون، اتصاالت مكانيكي -ر تيرپذيساخته، رفتار اتصاالت شكلسازه بتني پيش:  هاي كليديواژه
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  بررسي دوام بتن خودتراكم شامل پودر پرليت در برابر اسيدسولفوريك 
  

  2، سيد حسين قاسم زاده موسوي نژاد 1غالمرضافالح

  )مؤلف رابط(دانشجوي كارشناسي ارشد سازه،دانشگاه محقق اردبيلي -1
  استاديارمهندسي عمران،دانشگاه محقق اردبيلي -2

1 Email: Gholamreza_fallah_p@yahoo.com  
2  Email: Hossghas@yahoo.com  

  چكيده
باشـد در ايـن تحقيـق خـواص     ها در برابر تهـاجم اسيدسـولفوريك، آسـيب پـذير مـي     هاي بتني رو به رشد بوده و مانند ديگر انواع بتندر پروژه SCCنظر به اينكه استفاده از 

جهت دستيابي به خواص خودتراكمي، از يك فـوق روان كننـده   . بتن خودتراكم حاوي پودرپرليت مورد بررسي قرار گرفته است رئولوژيكي و مقاومت در برابر حمالت اسيدي
نيـز   W/Cو  Kg/m3 450مقدار سيمان در تمـام طرحهـا   . درصد نسبت به وزن سيمان استفاده شد 0.2و  2بترتيب به ميزان ) AEA(و هوازا ) PCE(كربكسيالت اتري پلي
پس از بررسي خواص رئولوژيكي بـتن خـودتراكم، مقاومـت فشـاري و درصـدهاي      . درصد نسبت به وزن سيمان اضافه شد 7.5و  5، 2.5پودرپرليت با نسبتهاي . بود 0.5ر براب

صـله حـاكي از اينسـت كـه در بـتن      نتـايج حا . درصد اسيدسولفوريك محاسـبه گرديدنـد  3هفته قرارگيري در محلول  6و  4، 2ها پس از كاهش مقاومت فشاري و وزن نمونه
  .پيوندددرصد پودرپرليت كمترين ، كاهش وزن بوقوع مي 7.5هفته، بيشترين و دربتن خودتراكم شامل  6درصد پودرپرليت پس از گذشت  2.5خودتراكم شامل 

  بتن خودتراكم، خوردگي، اسيدسولفوريك، بيوژنيك، پودرپرليت :كليدواژه
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

 هاي بتن ارمهرونده ساختمانتخريب پيشارائه راهكارهايي جهت كاهش 

 3محمدرضا آزادي كاكاوند ‐2شايان ابي زاده ‐1شهريار طاوسي تفرشي

  عضو هيئت علمي دانشگاه ازاد اسالمي واحد تهران مركز -عضو هيئت مديره انجمن بتن ايران -1
shtavousi@yahoo.com 

عضو باشگاه پژوهشگران جوان  -ارشد سازه هيدروليكي دانشگاه ازاد اسالمي واحد تهران جنوب ارشناسيدانشجوي ك - 2
  عضو حقيقي انجمن بتن ايران - تهران مركز

Shaian_az@yahoo.com 

  عضو حقيقي انجمن بتن ايران   -له ايران عضو انجمن مهندسي زلز -ارشد سازه دانشگاه تهراندانشجوي كارشناسي -3
m.r.azadi@ut.ac.ir  

  
  :چكيده

متعارف را رونده ناشي از بارگذاري غير ها در ارتباط با جلوگيري از تخريب پيشنامههاي امريكا و اروپا و ساير اييننامههاي طراحي ارائه شده در اييناين مقاله ديدگاه

ريزي شده كه در ان از ساختمان با تعاريفي هايي پايهمقررات طراحي بر اساس ديدگاه. باشدعلت تعريف بارگذاري غيرمتعارف عدم شناخت مناسب ان مي. كندارائه مي

گيرد و در نهايت يك ديدگاه رونده مورد بحث قرار ميشاي در دفع تخريب پياي بر مقاومت سازهاثر جزييات لرزه. كندهمچون، مقاومت، سختي و فراواني محافظت مي

  .طراحي معقول پيشنهاد شده است

  روندهبارگذاري غيرمتعارف، استانداردهاي ساختماني، تخريب پيش: هاي كليديواژه
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  بررسي خواص رئولوژيكي و دوام بتن خودتراكم حاوي پودر پرليت
  

  2د ، سيد حسين قاسم زاده موسوي نژا1غالمرضافالح

  )مؤلف رابط(دانشجوي كارشناسي ارشد سازه،دانشگاه محقق اردبيلي -1
  استاديارمهندسي عمران،دانشگاه محقق اردبيلي -2

1 Email: Gholamreza_fallah_p@yahoo.com  
2  Email: Hossghas@yahoo.com  

  
  چكيده

هاي سـاختماني  گردد و با استفاده روزافزون آن در پروژهبي در تكنولوژي بتن محسوب ميانقال) Self‐Compacting Concrete(بايد اذعان نمود كه توليد بتن خودتراكم 
  .به همين دليل، ارزيابي دوام اين بتن در محيطهاي مخرب، از نكاتي است كه بايد به آن، توجه الزم مبذول گردد. مواجه هستيم

-كننـده پلـي  جهـت كسـب خصوصـيات خـودتراكمي، از فـوق روان     . درصد پرداخته شده است 10ريدي در يك برنامه آزمايشگاهي، به بررسي دوام اين نوع بتن در محيط كل
. درصد نسبت به وزن سيمان اضافه گرديد 7.5و  5، 2.5درصد نسبت به وزن سيمان استفاده شد و پودرپرليت با نسبتهاي  0.2و  2اتري و هوازا بترتيب به ميزان كربكسيالت

  .ها صورت پذيرفتپيل و جذب آب روي نمونهمقاومت فشاري، مقاومت الكتريكي، پتانسيل نيم هايدر اين تحقيق، آزمايش
روزه  90درصـد پودرپرليـت درسـن     7.5ها اثري از خوردگي ديده نشد اما احتمال خوردگي در بتن حاوي روزه در نمونه 28و  14نتايج حاصل حاكي از اينست كه در سنين 

  .ها بوده و باالترين مقاومت فشاري نيز با همين نمونه بدست آمدسولفات مس انجام شد كمتر از ساير بتن -كه نسبت به الكترود مرجع مس پيلطبق آزمايش پتانسيل نيم
  پيل، مقاومت الكتريكي، پودرپرليتبتن خودتراكم، خوردگي كلريدي، پتانسيل نيم: كليدواژه
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  فني بتننگاهي به جايگاه مطالعات ميداني در تدوين نشريات 
  مهندس صفر حيدري 

  كارشناس مركز تحقيق و توسعه پارس النه 
Email: safir_hz@yahoo.com 

  :مقدمه 
براي نوسازي  فانوس دريـايي اديسـتون در انگلسـتان،     1756هرچند در ايران از دوره ايالمي ها آهك آبي را بعنوان ساروج مي شناختند اما اين جان اسميت بود كه در سال 

اكتشـافات و  «، نخستين كتاب دربـاره  1780در سال . را بصورت كامالً تجربي اختراع كرد و به خواص شيميايي آهك هنگاميكه با خاك رس پخته مي شود پي برد آهك آبي
آهك آبي در اروپا رواج يافت مصرف . خواص هيدروليكي آهك آبي توسط جيمز پاركر ثبت شد 1796منتشر و در سال  »مشاهدات مالتهاي ساختماني ساخته شده با سيمان

زماني كـه توليـد و مصـرف    .  ن سيمان اختراعي خود را كه در فرآيند تكاملي آهك آبي قرارداشت به ثبت رسانيديدپيك بناي انگليسي بنام ژوزف آس 1824تا اينكه در سال 
شت و براي مصرف سيمان در مقياس، مقدار و كيفيتي كه در ايـران قـرار بـود    عمومي سيمان در ايران آغاز شد، جهان صنعتي بيش از يكصد سال تجربه مصرف سيمان را دا

ابتدا ترجمه دقيق آيين نامه ها،استانداردها و دستورالعمل هايي بود  ،باقي مي ماند عالقه مندانتنها زحمتي كه براي . توليد و مصرف شود استاندارد هاي الزم تدوين شده بود
 .كا از سالها قبل تدوين شده بود و دوم درك اين واقعيت كه آيين نامه ها و استاندارد هاي سيمان و بتن بيشتر پشـتوانه هـاي تجربـي دارنـد    كه در چند كشور اروپايي و آمري

مختلـف اقليمـي ،تنـوع     بر همين اساس در كشور ما نيز ثبت نتايج اوليه سيمان هاي مصرفي در شرايط  .بنابراين جمع آوري و ثبت نتايج مطالعات ميداني حائز اهميت است
اين عوامل و ويژگي هاي منطقه اي بر عملكرد بتن هاي ساخته شده، مي توانست  بررسي تاثيرمشخصات مواد تشكيل دهنده سيمان و سنگدانه ها و مستند سازي به منظور 

اين مقالـه بـه بررسـي و مقايسـه اسـتانداردها و       .ور كلي فراموش شداستانداردهاي ترجمه شده  باشد كه بطو يا تدوين پيوست هاي منطقه اي براي  گام هاي بعدي ويرايش
  .نشريات فني مرتبط با بتن و سيمان كه در كشور ما تدوين شده است مي پردازد

  
  :واژگان كليدي 

  نشريات فني، استاندارد، سيمان، بتن، سنگدانه
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  در حالت گسيختگي زودرس    CFRPپيش بيني ظرفيت تيرهاي بتني تقويت شده با ورق هاي كامپوزيت 
  دكتر حميد وارسته پور 

  كاربردي صنعت آب و برق –استاديار موسسه آموزش عالي علمي  
  انجمن بتن ايران  FRPدبير كميته تخصصي 

  شعبه خراسان –عضو هيات رئيسه انجمن بتن ايران  
h.varastehpour@ieht.ac.ir  

  
  :خالصه

تعيين ظرفيت نهائي اين تيرها با . اپوكسي به تيراستفاده مي شود/ از روش اتصال خارجي ورق هاي كامپوزيت كربن  ،هاي بتني در سالهاي اخير جهت بهسازي و تقويت تير 
مان شكست تعيين نوع گسيختگي در ز ،در محاسبه ظرفيت بار بري اين تير ها. استفاده از روشهاي متداول به علت نوع گسيختگي و رفتار غير خطي امكان پذير  نخواهد بود

در اين مقاله نحوه تعيين بار نهائي، نوع گسيختگي و معرفي يك مدل تئوري جهت پيش بيني ظرفيت تير هاي تقويتي و مقايسـه بـا نتـايج    . از نكات مهم محسوب مي گردد
  . آزمايشگاهي ارائه خواهد شد

  
  مطالعات پارامتريجداشدگي، ، بنكركامپوزيت  رفتار غيرخطي،شكست زود رس تيرها،    : واژه هاي كليدي        
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  3و زهرا تبريزيان 2، مرتضي حسينعلي بيگي1مهسا رمضانپورخاكي
  بابل  -دانشجوي كارشناسي ارشد سازه، دانشگاه علوم و فنون مازندران -1

  بابل) نوشيرواني(استاديار، دانشگاه صنعتي  -2
  بابل) نوشيرواني(تي دانشجوي دكترا سازه، دانشگاه صنع -3

 
mramzanpour@gmail.com  

 

 :چكيده 
هـا و   ، تيرسـتون ، تيرهـا ها ترين شكل اعضاي كامپوزيت به صورت ستون معمول. هاي اخير بسيارگسترش يافته است هاي كامپوزيت در سال استفاده از سازه

اي و هم در نواحي  ها با ارتفاع مختلف و تركيبات مختلف هم در نواحي غيرلرزه ها در سازهاين ستون. باشند لزي پر شده با بتن ميبادبندها هستند كه لوله ف
ي بـر روي  اي كـامل هدف اين پژوهش، تحليل لـرزه .باشدها و يا در بعضي از بلندترين ساختمانها ميكاربرد بيشتر آنها به عنوان پايه پل. رود اي بكار مي لرزه

هـاي  بارگذاري زلزله. انجام شده است ANSYSباشد كه با استفاده از تحليل ديناميكي گذرا توسط نرم افزار اجزاي محدود هاي فلزي پرشده با بتن ميستون
مقطع مربعي توخالي و مقطـع مربعـي   اي پرشده با بتن، اي توخالي ، مقطع دايرهچهار سري ستون با مقاطع دايره. طبس، بم و كوبه مورد استفاده قرار گرفت

دهد كه با استفاده از بتن در مقاطع توخالي، شكل پذيري مقاطع افـزايش  نتايج اين پژوهش نشان مي .پرشده با بتن موردتحليل ديناميكي گذرا قرار گرفتند
  .يابدها، كاهش ميهاي پرشده با بتن، درجه بيشينه تنشهمچنين، در ستون. يابدمي

 

  ستون فلزي پرشده با بتن، مدلسازي رفتار غيرخطي، اجزاي محدود، تحليل ديناميكي گذر :يديكلمات كل
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  فعالهاي بتني با ميراگر جرمي غيرفعال، فعال و نيمهتقويت ساختمان
   4، علي رضا اصنافي3، محمد خليل خليلي2، عبدالرضا زارع1يئسيد مهدي زهرا

  دانشگاه تهران هاي فني،دانشكده مهندسي عمران، پرديس دانشيار دانشكده -1
  مهندسي عمران، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه ياسوج  استاديار دانشكده -  2

  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي سازه، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه ياسوج -3
  فني و مهندسي، دانشگاه ياسوج مهندسي مكانيك، دانشكده استاديار دانشكده -4

  
                                                                                                                             Email:   

mzahrai@ut.ac.ir                               zare@mail.yu.ac.ir                         M64.khalili@gmail.com                                      
                                                  asnafi@mail.yu.ac.ir                                                                                                          

  
  :چكيده

-از طرف ديگر روش. لرزه قرار گرفته بودها تحت تحريكات زمينكنترل غيرفعال براي كاهش پاسخ ساختمانهاي هاي قابل توجهي، در جهت گسترش روشدر گذشته تالش

ها با استفاده از ميراگر در اين مقاله قابليت كنترل غيرفعال و كنترل فعال سازه. اندهاي كنترل فعال بصورت بيشتري براي كاربرد در مهندسي عمران مورد امتحان قرار گرفته
-نتايج بدست آمده نشان مي .از ميراگر جرمي در يك ساختمان بتني براي اتالف انرژي استفاده شده است همچنين. شودفعال مقايسه ميمي تنظيم شونده، با كنترل نيمهجر

 .فعال استهاي ساختمان، بهتر از كنترل غيرفعال و نيمهدهد كه عملكرد كنترل فعال در كاهش پاسخ آشفتگي
  

 LQRفعال، الگوريتم ميراگر جرمي، كنترل غيرفعال، كنترل فعال، كنترل نيمه: كليديهاي واژه
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  سازه اي يدر اعضا يبررسي آزمايشگاهي امكان استفاده از بتن پالستيك حاوي دوده سيليس
  

  2يمحمد خان محمد،1بهنام حمداله
 شركت توسعه و قيتحق واحد عضو و تهران دانشگاه عمراني مهندسي فن دانشكده زلزله ارشدي كارشناسي دانشجو -١

   نايطي ساختمان

 تهران دانشگاه ،يفني ها دانشكده سيپرد عمران،ي مهندس دانشكده ارياستاد  -٢

  
h.behnam@ut.ac.ir 

mkhan@ut.ac.ir  
  چكيده

از طرفي بهبود خواص . سيمان، اب و بنتونيت است كه با نسبتهاي زياد آب به مواد سيماني جهت توليد بتن شكل پذير  استفاده مي گردد بتن پالستيك شامل سنگدانه،
تن پالستيك در هدف اين پژوهش بررسي امكان استفاده از ب. مكانيكي بتن پالستيك همواره مورد توجه محققين بوده و از مسائل چالش برانگيز در مهندسي بتن مي باشد

در اين مقاله نتايج . لذا مي بايستي مقاومت فشاري بتن پالستيك به مقادير مجاز سازه اي نزديك گردد. اعضاي سازه اي از قبيل تير ها و عناصر مقاوم در برابر زلزله مي باشد
 ارائه مانيسي وزن درصد15و0،5،10ي حاو يسيليس دوده ريمقاد با و 1و6/1،3/1ي مانيس مواد به آبي ها نسبت با اختالط طرح 12بررسي آزمايشگاهي انجام شده روي 

مقاومت بتن هاي پالستيك قابل توجه بوده و  يمي دهد كاربرد دوده سيليسي در ارتقا نشان جينتا. است گشته ارائه زين ها نمونه روزه 28ي فشار مقاومت جينتا و شده
مقايسه بين نتايج نشان داد با . درصد نسبت به بتن كنترل مي گردد 100تا بيش از  30ي باعث افزايش مقاومت از درصد وزني سيمان با دوده سيليس 15جايگزيني تا 

ه سيليسي در آنها كاهش مي كاهش مقادير نسبت آب به مواد سيماني در بتن هاي پالستيك مقادير مقاومت فشاري با سرعت بيشتري رشد مي كنند اما تاثير استفاده از دود
  .نتايج اوليه بدست آمده از آزمايش هاي مقاومت فشاري نشان مي دهد كه امكان استفاده از اين نوع بتن در اعضاي سازه اي وجود دارد. يابد

  يفشار مقاومت ،يسيليس دوده ،تيبنتون ،پالستيك بتن: كليدي كلمات
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  تاثيرمواد حباب زا بر جذب و نفوذ آب و يون كلريد در بتن 
 محمد مهدي رستگار

 محسن تدين

  فريدون رضايي
  

                                               Email: mehdi.rastegar891@yahoo.com 
 

  : چكيده
واي درصد ه 4به اين منظور، نمونه ها با . شوددر اين مقاله، نتايج بررسي آزمايشگاهي بر روي اثر حباب زا در جذب و نفوذ آب و يون كلريد در بتن ارائه مي

هاي مقاومت فشاري، جذب آب حجمي، جذب آب مويينه، نفوذ آب تحت فشار، در سنين مختلف آزمايش. عمدي و دو نسبت آب به سيمان، ساخته شد
مقدار  شود با افزايش درصد هواي عمدي طرح، ازبطور كلي مشاهده مي. ژه الكتريكي، پروفيل يون كلريد و ضريب انتشار كلريد بتن انجام شد مقاومت وي

  .شود و جذب آب و نفوذ پذيري بتن افزايش يافته و دوام بتن كاهش مي يابدمقاومت فشاري كاسته مي
   :كلمات كليدي

  حباب زا، دوام، جذب آب، جذب آب مويينه، نفوذ يون كلريد، مقاومت فشاري، مقاومت ويژه الكتريكي
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  اسكوريا و ليكابررسي پراكندگي نتايج مقاومت فشاري بتن هاي سبكدانه حاوي 
  ¥رسول احمدي، §علي رضا چاله كايي ،٭مصطفي خانزادي

  استاديار، دانشكده عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران ٭
  كارشناس ارشد، دانشكده عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران§

  استاديار، پژوهشكده ساختمان و مسكن، تهران، ايران¥
  a.chalekaee@gmail.com: ونيكيپست الكتر

  :چكيده
يكي از . كاهش وزن سازه، نيروي زلزله را كاهش داده و هزينه هاي پي سازي را كم مي كند. امروزه سبك سازي سازه ها از جمله موارد مورد توجه در صنعت ساختمان است

مقاله حاضر پيرامون ارائه طرح اختالطي جهت استفاده از . ته شده به اين منظور، استفاده از بتن هاي سبك با استفاده از سبكدانه مي باشدمتداولترين روش هاي بكار گرف
ت بتن هايي با استفاده از محققين با ساخ. سبكدانه هاي ليكا و اسكوريا، دو نمونه از رايج ترين سبكدانه هاي موجود در ايران جهت توليد بتن سبكدانه سازه اي مي باشد

ارتقا داده و افزودن ميكروسيليس و فوق روان كننده و بر مبناي توصيه هاي صورت گرفته در آئين نامه هاي رايج، نتايج آزمايش هاي مقاومت فشاري را  Iسيمان پرتلند نوع 
صورت گرفته و نيز تجربيات حاصل از كار با بتن هاي سبكدانه محققين به اين نتيجه  با توجه به مطالعات. به اين منظور شيوه هاي مختلط اختالط نيز آزمايش گرديد. اند

از اين رو در اين مقاله سعي شده با مدل سازي . رسيده اند كه شيوه هاي مختلف ذكر شده در باال هر كدام تا حدي بر كيفيت مقاومت فشاري و نيز پراكندگي نتايج مؤثرند
  ا بر مقاومت فشاري نمونه ها و همچنين پراكندگي اين نتايج بررسي شودآزمايشگاهي تاثير اين روش ه

مقاومت فشاري باالتر و پراكندگي  آناليز آماري نيز جهت مطالعه ميزان پراكندگي مقاومت فشاري نمونه ها انجام گرديد تا مشخص شود، كدام شيوه اجرا به بتن هايي با نتايج
  .نتايج كمتر منتج مي شود

  :ليديواژه هاي ك
  بتن سبكدانه، ليكا، اسكوريا، مقاومت فشاري
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  خمشي بتني با مهاربند فوالدي  تركيبي قاب مقايسه عملكرد سيستم
  هاي دوگانه و ديگر سيستم

  3، ايمان باراني2، اشكان شرفايي1حميد عرب زاده

  كارشناسي ارشد سازه و مربي دانشگاه پيام نور بوشهر*  1
  مركز نيايش –نشگاه آزاد اسالمي واحد تهران دانشجوي كارشناسي ارشد دا 2

  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تحصيالت تكميلي كرمان 3
arabzadehhamid@gmail.com 

  
  :چكيده 

هاي مقاوم جانبي  تمبررسي دقيق رفتار سيس .باشد مي خيز زلزله مناطق در سازه طراحي اصول از يكي طبقات بين جـابجايي كنترل به منظور كافي جانبي تامين سختي
هاي موجود در برابر زلزله و مزاياي  سازي ساختمان با توجه به اهميت مقاوم. هاي موجود امري ضروري است نامه هاي گذشته و آينده در آئين دوگانه با توجه به بازنگري

اي در زمينه  هاي بتني ضعيف، بررسي چگونگي عملكرد اين سيستم سازه سازي بخصوص در ساختمان هاي بتني به منظور مقاوم هاي فلزي در ساختمان استفاده از مهاربند
هاي فوالدي و  سازي شده با مهاربند هاي بتني مقاوم در اين تحقيق ارزيابي عملكرد ساختمان. رسد پذيري سازه امري الزم به نظر مي افزايش مقاومت و يا تغيير در شكل

هاي  هاي بتني در سطوح مختلف ارتفاعي با استفاده از آئين نامه بدين منظور قاب. به عنوان هدف تحقيق مورد نظر بوده استها  سازي با ساير روش مقايسه اين روش مقاوم
بندهاي هاي مختلف دوگانه تركيبي شامل مهار هاي مورد بررسي بصورت جداگانه با افزودن سيستم سپس قاب. اند موجود طراحي گرديده و تحت آناليز بار افزون قرار گرفته

هاي بار افزون ارزيابي گرديده  هاي دوگانه تركيبي توسط آناليز سازي شده و رفتار سازه اي سيستم فلزي شورون و ضربدري، ديوار برشي و ميانقاب با ديوار مصالح بنايي مقاوم
 سه به نسبت را سازه وزن مراتب به ولي دهد مي نشان خود از ي نيزخوب پذيري شكل و دارد بهتري پايه برش برشي ديوار داراي سازه دهد كه مقايسه نتايج نشان مي. است
فوالدي  داراي مهاربند سازه حاليكه در همچنين. باشد مي دارا را پذيري شكل كمترين و مقاومت كمترين بنايي ديوار مصالح داراي ميانقاب با سازه .دهد مي افزايش ديگر حالت

 داراي مهاربند عالوه بر اين سازه. باشد مي كمتر ضربدري مقاومت آن نسبت به مهاربند ولي دارد بنايي ديوار مصالح ي ميانقاب بادارا سازه به نسبت بيشتري مقاومت شورون
   .دهد مي نشان خود از بهتري پذيري ها شكل سيستم دو اين دو هر به نسبت فوالدي شورون

  پذيري ن، شكلسيستم دوگانه، مقاوم سازي، آناليز بار افزو :واژه هاي كليدي
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  HFRPشده توسط سيستم  سبك مسلح بازشودار مستطيلي و تقويت بررسي آزمايشگاهي رفتار برشي تيرهاي عميق بتن
  #3زادگان ، حامد محسن*3، مهران شهيدي-2، مرتضي حسينعلي بيگي+1سعيد فالحيان

 سازه، آمل، ايران -عضو هيئت علمي دانشگاه شمال گروه عمران -5

 صنعتي نوشيرواني بابل، ايران استاديار دانشگاه -6

  سازه -كارشناس ارشد عمران -7
Fallahian@shomal.ac.irEmail:   

Email: M.Beygi@nit.ac.ir  
MehranShahidi@shomal.ac.irEmail:   

H.mohsenzadegan@shomal.ac.irEmail:   
  

  :چكيده
هاي تأسيسـات يـا نيازهـاي دسترسـي هماننـد در و پنجـره در مسـير         هاي بلند مرتبه جهت تأمين نيازهاي ضروري از قبيل عبور لوله هاي مختلف از جمله ساختمان در سازه
در دو دهه گذشته استفاده از مواد . شود ها مي برشي آن عميق باعث كاهش ظرفيت ي بازشو درجان تيرهاي تعبيه. باشند جان تيرها ضروري ميي بازشو در  عميق، تعبيه تيرهاي

كيبي از كربن و الياف شامل تر در اين تحقيق هيبريد كه FRPاستفاده از اليه هاي  .تركيبي مانند فيبرهاي تقويت شده پليمري در تقويت بتن مسلح رشد زيادي داشته است
هـاي   اليـه عميق بازشودار مستطيلي ضعيف در برش، با استفاده از  برشي تيرهاي در تحقيق حاضر، تقويت. دن، رفتار مواد را در برابر عوامل غيرخطي تغييرمي دههستندشيشه 
FRP گـاه سـاده تحـت     تيرعميق بـر روي تكيـه   11بدين منظور . رد بررسي قرار گرفتهاي آزمايشگاهي مو كمك مدل ها در افزايش ظرفيت باربري تيرها به و تأثير آن هيبريد

ي  در تمامي تيرهـا مقـدار آرماتورهـاي كششـي، آرماتورهـاي جـان و نسـبت دهانـه        . ها مورد آزمايش قرارگرفتند گاه فواصل مساوي از تكيه اي استاتيكي و به بارگذاري دونقطه
برشي تير،  ي ها نيز در دهانه نمونه ي و بقيه) بدون تقويت ( شاهد  ي عنوان نمونه از اين ميان چهار تير به. باشند د بازشوها متفاوت ميمشابه، ولي ابعا (D)تير به عمق (a)برشي

  .دهند اي افزايش مي حظهطور قابل مال ، ظرفيت باربري نهايي تيرها را بههيبريد FRPهاي  اليهنتايج نشان داد كه استفاده از . تقويت شدند هيبريد FRPهاي  اليهبا 

  سبك جان، بتن ، تيرعميق، بازشويHFRP تقويت برشي، سيستم :هاي كليدي واژه
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  مسلح بتن با پرشده FRPي ها لوله
  2نيا، رضا عباس 1يمنصور عاشور

 Mansoorce@gmail.com دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه علم و صنعت ايران    -١

  Abbasnia@iust.ac.ir                                دانشيار دانشگاه علم و صنعت ايران -٢

يم موجودي هاسازهي برا آني كاربردها بر عالوه ها،سازه ساخت يمرحله در FRP رينظيبي هايژگيو از استفاده بدنبال سازه نيمهندس و پژوهشگران رياخي هاسالي ط
ي هاسازهي بهساز موجود،ي هاسازهي سازمقاوم دري اتيح ماده كي بعنوان را FRP ،ييايميالكتروشي خوردگ ربراب دري عال مقاومت و وزن به مقاومتي باال نسبت. باشند

  .است كرده ليتبد ديجدي هاسازه ساخت و فرسوده
. شوديم پرداخته آن به مقاله نيا در كه باشديم) CFFT( مسلح بتن با پرشده FRPي هالوله ها،سازه ساخت در FRPي كاربردها نيتر مطلوب و نيدتريجد ازي كي

ي برا جهان در موجود ينامه نيآئ تنها استناد به هاCFFT ليتحل وي طراح ضوابط ازي اخالصه و FRP با شدهتيتقوي هاستون با آنها تفاوت ،هاCFFTي كربنديپي بررس
  .شوديم شامل را مقاله نيا اتيمحتو مركب، ستون نيا

  .شوديم اشاره باشنديم شتريب پژوهش ازمندين كه ييهانهيزم به اعضا، نيا كاربرد يگستره بايي آشنا ضمن تيدرنها
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  استفاده از پسماند كوره هاي آجر پزي ، گامي نو به سوي توسعه پايدار

  
  مهندس فرهاد مصباح ايراندوست              دكترشهريار طاووسي تفرشي

  هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد پرند     هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي 
  احسان كفايي قائيني            ميعاد كامزا

  دانشجوي مهندسي عمران عمران        دانشجوي مهندسي عمران عمران
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي      دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي

            
  :خالصه مقاله

  

كاهش مصرف انرژي، كاهش آاليندگي، مقاوم سازي سازه ها و به عبارتي توسعه پايدار، سبك سازي و استفاده از پسماند هاي صنايع  به دنبال احساس نياز به

  .مختلف اهداف پژوهش هاي مختلف شدند

  .در همين راستا بر آن شديم تا در مورد بازمانده كارگاه هاي آجرپزي تحقيق نماييم و حاصل؛ پژوهش پيش رو مي باشد

سنگدانه اي كه از خرد كردن آجرهاي . در پژوهش حاضر سعي بر آن شده تا سنگدانه اي جهت استفاده در بتن هاي سبك سازه اي و بتن هاي خاص؛ ارائه گردد

دانه ليكا كه در توليد ريزدانه ها نا توان بر خالف سبك(اين سنگدانه در عين سبكي قابليت توليد در تمام اندازه ها را دارا مي باشد . جوش كارگاه هاي آجرپزي بدست مي آيد

بر (چگالي بتن گردد  و همچنين در سطح اين سنگدانه حفره هاي بزرگ وجود ندارد كه بعد از اختالط در بتن به دنبال پر شدن حفره ها با خمير سيمان سبب افزايش). است

  ).خالف پوميس و اسكوريا

  .نگدانه خاص و مقايسه آن با انواع سنگدانه هاي مختلف مي باشداين تحقيق شامل نتايج آزمايشگاهي روي اين س

  آجر جوش ، بومي سازي ، توسعه پايدار ، آاليندگي ، مصرف انرژي: واژگان كليدي 
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  هاي بتنسيليسي سنگدانه –هاي قليايي بررسي تاثير استفاده از نانو سيليس، دوده سيليسي و متاكائولن در كاهش واكنش
  

  4، بابك عليپور3، محمود خاكساري2، هرمز فاميلي1محمد دلنواز
محيط زيست، دانشگاه تربيت مدرس، و بخش تكنولوژي بتن مهندسين مشاور  -دانشجوي دكتري تخصصي مهندسي عمران-1 

  كوبان كاو،
mdelnavaz@modares.ac.irE-mail:    

  وزش عالي عالءالدوله سمناني، گرمسارسرپرست موسسه آم -2
E-mail: hormoz.famili@gmail.com 

دانشجوي كارشناسي ارشد زمين شناسي مهندسي، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران، سرپرست آزمايشگاه مركزي  -3
  مهندسين مشاور كوبان كاو 
E-mail: mahmoud_kh_25@yahoo.com 

  ن، مهندسين مشاور كوبان كاوسرپرست بخش تكنولوژي بت -4
E-mail: bs.alipour@gmail.com  

  
  چكيده

شود در اثر اين واكنش ژل سيليسي تشكيل مي. دهدها و قليائيت محلول موجود در منافذ بتن رخ ميميان سيليس آمورف فعال در سنگدانه) ASR(سيليسي  -واكنش قليايي
اين تركها خود مـي  . مي كه تنش داخلي ايجاد شده به بيش از مقاومت كششي بتن برسد ترك خوردگي ايجاد مي شودهنگا. كه مي تواند رطوبت جذب نموده ومنبسط شود

در ايـن  . را كنتـرل نمايـد   ASRكاربرد برخي از پوزوالنها و يا سرباره ها مي توانند واكـنش  . توانند محل نفوذ عوامل مخرب ديگر بداخل بتن شوند وخسارت تشديد مي گردد
 ASTMها به روش زايي سنگدانهاز نانو ذرات سيليس، دوده سيليسي و متاكائولن در درصدهاي مختلف در آزمايش واكنش تحقيق C1260  استفاده گرديد تا تاثير اين ذرات

  .دارد ASRي كنترل ها قابليت بيشتري برانتايج نشان داد كه استفاده از نانو سيليس در مقايسه با ديگر پوزوالن. بر كاهش واكنش بررسي گردد
  هاواكنش قليايي سيليسي، نانوسيليس، دوده سيليسي، پوزوالن، واكنش قليايي سنگدانه: كلمات كليدي
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

  صنعتي سازي توليد و مصرف بتن در پروژه هاي عمراني كشورصنعتي سازي توليد و مصرف بتن در پروژه هاي عمراني كشور
  زمينه ساز تحقق اصالح الگوي مصرف سيمان و توسعه پايدار زمينه ساز تحقق اصالح الگوي مصرف سيمان و توسعه پايدار 

 رضا جمالپور

  مهندسي ، گروه مهندسي عمران ، واحد كرج عضو هيئت علمي دانشكده فني و

Jamalpour_Reza@Yahoo.com  
 

  چكيده
بتن با گذشت حدود دو قرن از پيدايش سيمان پرتلنـد و  . بطور كلي بتن محصولي است كه از اختالط آب با سيمان و سنگدانه هاي مختلف و مواد افزودني بدست مي آيد 

بدون اغراق نمي توان پروژه عمراني را مورد توجه قرار داد بدون اينكه اين ماده مصنوعي درآن . سيار پرمصرف تبديل شده است در دسترس بودن مصالح آن ،  به ماده اي ب
تن خوب بتني اصوالً ب. در اين ماده مصنوعي سيمان بعنوان اصلي ترين مصالح ، نقشي اساسي در كيفيت و هزينه تمام شده را بر عهده دارد . مورد مصرف قرار نگرفته باشد

بـا نگـاهي بـه    . باشـد .... و است كه داراي مقاومت فشاري دلخواه و رضايت بخش در ساير خواص از جمله ، وزن مخصوص ، نفوذناپذيري ، دوام ، مقاومت در برابر سـولفاتها 
صرف كم ويا اضافي سيمان نسبت به مقدار الرم، بر كاهش كيفيت م. ارتباط بين كيفيت بتن و ميزان سيمان مصرفي نمي توان ارتباط همواره مثبتي بين اين دوبرقرار نمود

با توجه به حجم باالي فعاليت هاي عمرانـي اعـم از پـروژه هـاي خصوصـي شـامل       . بتن موثر و بتني داراي كيفيت مناسب خواهد بود كه مصرف سيمان در آن بهينه باشد
امي زمينه ها و نقش مصرف بتن در آنها و نقش سيمان در توليد بتن، سيمان به عنوان كاالئي استراتژيك در و پروژه هاي عمراني كشور در تم.... ساختماني هاي مسكوني ، 
بديهي است اصالح الگوي مصرف سيمان با توجه به قيمت اجتماعي تمام شده آن و ازطرفي تاثير گذاري مستقيم بر محيط زيست از جمله تغييـر  .كشور محسوب مي گردد

بـديهي اسـت رسـيدن بـه     .از جمله مسائل بسيار با اهميت اسـت  .. ستعد برداشت مصالح اوليه توليد سيمان ، آاليندگي محيط زيست در هنگام توليد ،اكوسيستم مناطق م
ر كليه پروژه هـاي عمرانـي از   توليد صنعتي بتن و ايجاد راهكار هاي قانوني لزوم استفاده از آن د. مصرف بهينه سيمان نيازمند ايجاد راهكارها و بسترهاي مناسب مي باشد

لزوم صنعتي سازي بتن و اجراي ساختمانها ، با نگاهي به وضعيت سيمان در كشـور و جهـان و اهميـت و نقـش پـروژه هـاي       . بهترين راه هاي تحقق اين هدف خواهد بود
ايت نتيجه گيري لزوم اصالح الگوي مصرف سيمان و راه كار اجرائي آن ، عمراني در كشور و تجربيات كشورهاي مختلف و ارتباط بتن و سيمان با پروژه هاي عمراني و در نه

  .جهت تحقق توسعه پايدار ، موضوعي است كه در اين مقاله به آن پرداخته شده است 
  

  سيمان، بتن، پروژه هاي عمراني، صنعتي سازي،محيط زيست،اصالح الگوي مصرف: واژه هاي كليدي 
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ن ن  دو ی  س م ان ا ن ن و ا ش روز    ھما
  1389مهرماه  16و  15

 بين المللي رازيهاي مركز همايش  - تهران  -ايران 

 المللي راهبران بين گروه: مجري برگزاري

  

هاي متاكائولن و ميكروسيليس هاي توانمند حاوي پوزوالن از در بتنمطالعه آزمايشگاهي نفوذپذيري گ  

   
  مهدي ولي پور

  فني دانشگاه تهران  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران، دانشكده
 valipour.ma@gmail.com   

  فرهاد پرگر
 دانشكده فني دانشگاه تهران كارشناس ارشد انستيتو مصالح ساختماني

farhad_pr2000@yahoo.com    
  

  چكيده

فرآيند توليد متاكائولن كنترل شده بوده و به . شود ها در صنعت ساخت بتن يك ضرورت محسوب مي امروزه به داليل مختلف استفاده از پوزوالن
توليد متاكائولن با آاليندگي كمتر و مصرف انرژي محدودتر همراه است پوزوالن متاكائولن . شود ي شده شناخته ميعنوان يك پوزوالن مهندس
 15و  10، 5(هاي حاوي متاكائولن  در اين تحقيق، نفوذپذيري گاز بتن. شود هاي توانمند محسوب مي ها در توليد بتن يكي از جديدترين پوزوالن

نتايج اين تحقيق . بررسي شده و نتايج آن با بتن شاهد مقايسه شده است) درصد جايگزيني 10و  5/7، 5(ليس و ميكروسي) درصد جايگزيني
  .نشان از اثرات مثبت استفاده از پوزوالن متاكائولن در مقايسه با ميكروسيليس دارد

  
  كلمات كليدي

  بتن توانمند، نفوذپذيري گاز، متاكائولن، ميكروسيليس
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  اي هاي بتني پليسه قفهاي س معرفي ويژگي
  علي اكبر مقصودي، سعيد شجاعي، ايمان سليم نيا   *
  دانشيار بخش مهندسي عمران دانشگاه شهيد باهنر كرمان*

  استاديار بخش مهندسي عمران دانشگاه شهيد باهنر كرمان

  دانشجوي كارشناسي ارشد بخش مهندسي عمران دانشگاه شهيد باهنر كرمان
*Email: maghsoudi.a.a@uk.ac.ir, Email: saeed.shojaee@gmail.com, 

Email: iman.salimnia@gmail.com 

  :چكيده
بدين منظور ابتدا . اند، معرفي شده است كه در ايران كمتر مورد استفاده قرار گرفته (Concrete folded plate roofs)  پليسه ايهاي سقفهاي بتني  در اين مقاله ويژگي

ه اين سيستم همچنين به استانداردها و كدهاي معروف كه ب. ها اشاره شده و سپس نحوه آناليز، طراحي و اجراي آنها به اختصار بيان شده است به تاريخچه اينگونه سقف

و در انتها مثال هايي جهت بومي سازي اين سيستم ارائه شده . در قسمت بعد به ديدگاه زيبا شناختي از نظر مهندسان معمار پرداخته شده. اند، اشاره شده است پرداخته

  .است

  سازي نامه، بومي بتن، سقف پليسه اي، آيين: هاي كليدي واژه
  

 


