
 

 

 بتن مسلح یهاسازهدر طراحی  ویژگی مهم بتن 6

 بتن سخت شده هایویژگی

بتن  هایسازههستند که طراحان در فرآیند طراحی سخت شده بتن  هایویژگیاز  شودمیاشاره  هاآنی که در ادامه به موارد

 :کنندمیاستفاده  هاآنمسلح از 

 
 مقاومت خمشی آزمایش

 مقاومت فشاری .1

 با توجه بهطرح اختالط بتن همیشه  IS:456. طبق شودمیحاصل  روزه 28ونه بتن نم فشاری آزمایشاز  مقاومت مشخصه

 :شودمی تهیه طراحی در فاز موردنظرمقاومت 

 (1.65*  معیارانحراف ) +  : مقاومت مشخصهموردنظرمقاومت 

M20  شودمیاستفاده است که در کارهای بتن مسلح کمترین گرید بتنی. 

 مقاومت کششی .2

از مقاومت  با استفاده توانمیرا مقاومت کششی بتن  IS:456شی بتن است. طبق مقاومت خمشی مقیاسی از مقاومت کش

 :کردتجربی زیر محاسبه  یرابطهفشاری آن و با استفاده از 

𝑓𝑐𝑟مقاومت خمشی: = 0.7√𝑓𝑐𝑘 

 مدول االستیسیته .3

 :قرار داردعوامل زیر  ریتأثمدول االستیسیته ی بتن تحت 

  مورداستفاده هایدانهسنگنوع 

 نوع سیمان 

 اختالط هاینسبت 



 

 

، کنندمیایجاد نی که یک حالت حدی مهم در طراحی اعضای بت ایسازه تغییر شکل اعضای بتنی یمحاسبهیژگی برای این و

بر اساس مقاومت فشاری و با  معموالً، مدول االستیسیته ی بتن در دسترس نباشد آزمایش حاصل از هایداده اگر. نیاز است

 :شودمیزیر محاسبه  صورتبه IS:456-2000توسط  پیشنهادشدهتجربی  یرابطه

𝐸𝑐 = 5000√𝑓𝑐𝑘 

مقاومت  𝑓𝑐𝑘. آیدمیمربع به دست  مترمیلینیوتون بر  برحسببتن است که  مدتکوتاهمدول استاتیک  𝐸𝑐که در این رابطه

 مربع است. مترمیلیبتن بر اساس نیوتن بر  یمشخصهفشاری 

 جمع شدگی بتن .4

دار آب مق .دهندمیلحاظ انقباض تحت تاثیر قرار  بهبتن را  بتن و شرایط محیطی مانند دما و رطوبت یدهندهتشکیلعناصر 

 کرنشرا  برای  0.0003مقدار  آزمایشحاصل از  هایدادهدر صورت نبود ، IS:456-2000بتن تاثیر زیادی بر جمع شدگی دارد. 

سطحی  هایترکممکن است باعث  سادهجمع شدگی ناشی از خشک شدن در بتن . کندمیپیشنهاد جمع شدگی ناشی از 

 .دهدمیقرار  تحت تاثیراعضای بتن مسلح را هم تغییر شکل  ،جمع شدگی بتنشود. 

 بتنخزش  .5

خزش . شودمیخزش در بتن نامیده  شودمیکه در اعضای بتنی تحت بارگذاری ثابت انجام وابسته به زمان  غیر االستیک کرنش

 بتن تحت تاثیر عوامل زیر است:

 مقدار  سیمان 

 نسبت آب به سیمان 

 دما و رطوبت 

 ایسازهعضو  ابعاد 

  بارگذارینوع بارگذاری و پریود 

هایی ن خزشناشی از نسبتی از کرنش  صورتبهنداشته باشیم، ضریب خزش که  اعتمادیقابلآزمایشی  هایداده کهدرصورتی

 :شودمیزیر در نظر گرفته  صورتبه IS:456-2000 یتوصیه، طبق شودمییا کرنش االستیک در سنین مختلف بارگذاری بیان 

 ضریب خزش سن در بارگذاری

 2.2 روز 7

 1.6 روز 28

 1.1 سال 1

 ترزرگب هایشکل. ضریب خزش باالتر به تغییر دهدمیاعضای خمشی بتن مسلح را تغییر تغییر شکل  شدتبهخزش بتن 

 وابسته به زمان در اعضای بتن مسلح مفید است. هایشکلتغییر  یمحاسبهقدار ضریب خزش در م. شودمیمنجر 

 ضریب انبساط گرمایی .6

انند ی مهایسازهدر بتن است و برای طراحی  شدهاستفاده هایدانهسنگنوع  تأثیرتحت  اساساً ضریب انبساط گرمایی بتن 

 در جدول زیر آمده است: IS:456-2000مقادیر پیشنهادی  ، مخازن آب و ... مورد نیاز است.هادودکش



 

 

 ضریب انبساط گرمایی بتن هادانهسنگنوع 

1.2 کوارتزیت − 1.3 × 10−5 

0.9 سنگماسه − 1.2 × 10−5 

0.7 گرانیت − 0.95 × 10−5 

0.8 بازالت − 0.95 × 10−5 

0.6 سنگ آهک − 0.9 × 10−5 

 

 خلیلی اکبرعلیمترجم: 

 منبع:

http://civilblog.org/6/09/01/2018-properties-concrete-used-designers/ 
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