
 

 

 بر مقاومت بتن مؤثرعوامل 

 

 از: اندعبارت هاآن ترینمهم. بعضی از دهدمیخود قرار  تأثیرعوامل زیادی وجود دارد که مقاومت بتن را تحت 

 تخلخل بتن 

حفرات در بتن این از  اینمونه شوندمیدیده  راحتیبهکه  هایحفرهد. نبا هوا یا آب پر شو تواندمیحفرات داخل بتن 

ل در منبع تخلخ ترینمهم. شاید بیشتری داردمقاومت فشاری ، در کل هر چه بتن تخلخل کمتری داشته باشدهستند. 

 د.مجزا بررسی خواهد ش صورتبهاین پارامتر بسیار مهم بتن نسبت آب به سیمان در طرح اختالط باشد. 

 نسبت آب به سیمان 

ن یک ترکیب بتدر  مثالً؛ موجود در آن تقسیم بر جرم سیمانموجود در طرح اختالط جرم آب  برابر است با این نسبت

. نسبت خواهد بود 0.6 برابر با نسبت آب به سیمان داریم، آب (کیلوگرم 240)لیتر  240کیلوگرم سیمان و  400 که

 0.4از  تربزرگکه نسبت آب به سیمان  ییهامخلوط. در دهندیمهم نشان  W/C صورتبه اختصاربهآب به سیمان را 

. در گیرندمیشکل هیدراسیون سیمان  هایفرآورده و در نتیجه آن دهدمیبا آب واکنش موجود است، تمام سیمان 

خالی به شکل  یفضاها، این و پس از خشک شدن بتنپر شده  با آب فضای خالی 0.4آب به سیمان باالتر از  هاینسبت

 .مانندیمحفره باقی 

. با کندیممان در بتن هم افزایش پیدا یس در نتیجه هر چه نسبت آب به سیمان افزایش پیدا کند، تخلخل خمیر

 .ابدییمفشاری بتن کاهش  مقاومت ،افزایش تخلخل



 

 

  دانهسنگنرمی 

با مقاومت درونی  ییهاسنگموجود در بتن ضعیف باشد، بتن هم ضعیف خواهد بود.  یدانهسنگمسلم است که اگر 

 در بتن نیستند.مناسبی برای استفاده  یهادانهسنگ مسلماًکم مانند گچ، 

  خمیر – دانهسنگپیوند 

در  اهدانهسنگاست. اگر هیچ پیوندی وجود نداشته باشد،  عامل مهم دیگری دانهسنگاستحکام پیوند بین خمیر و 

 .دهندیمکه گفته شد حفرات هم مقاومت بتن را کاهش  گونههماند کرد؛ و نعمل مانند هوا عمل خواه

 عوامل مربوط به سیمان 

 زانمی تواندمیسیمان  مواد تشکیل دهنده هاینسبتبسیاری از پارامترهای مربوط به ترکیب مواد معدنی سیمان و 

 قرار دهد. تأثیرافزایش مقاومت و مقاومت نهایی بتن را تحت 

 خلیلی اکبریعلمترجم: 

 منبع:

https://www.onlinecivilforum.com/site/index.php/19/08/2017/factors-affecting-concrete-

strength/ 
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