
 

 

 طرح اختالط بتن پر مقاومت

از  رتبیش مقاومت آن قرار دارد و و نسبت آب به سیمان دانهسنگمشخصات سیمان،  تأثیرطرح اختالط بتن پر مقاومت تحت 

 .است مگا پاسکال 40

 ثیرتأتحت این کار کارایی اختالط را ضروری است. ، استفاده از حداقل نسبت آب به سیمان برای به دست آوردن مقاومت باال

 .شودمیاحساس خاص برای تراکم مناسب  یویبره هایروشنیاز به استفاده از  . در نتیجهدهدمیقرار 

 Shacklockو  Erntroyتجربی  هایگراف

انیت با گر شدهساختهتجربی را پیشنهاد دادند که مقاومت فشاری را به یک عدد مرجع برای بتن  هایگراف ارنتروی و شکالک

 .کندمیدرشت و شن نامنظم مرتبط  یدانهسنگشکسته، 

 نشان زودگیربرای سیمان پرتلند  4و  3 هایشکلپرتلند معمولی و در  باسیمان هاییمخلوطبرای  2و  1در شکل  هاگرافاین 

 .اندشدهداده 

نشان داده شده  5در شکل  مترمیلی 10و  20 یدانهسنگ یزهاندابین نسبت آب به سیمان و عدد مرجع برای حداکثر  یرابطه

درجات کارایی از خیلی پایین تا باال، به ترتیب با  یبازهمختلف کارایی در نظر گرفته شده است.  یدرجهکه در آن پنج  است

 متناظر هستند. 0.95تا  0.65کم مقادیر ضریب ترا

وع و ن که متناسب باکارایی مطلوب  یدرجهبه سیمان و آب به سیمان، برای به دست آوردن  دانهسنگ هاینسبتبین  یرابطه

این جداول . محدودیت تحت بررسی قرار گرفته استبرای دو نوع سیمان  2و  1در جدول  هستند یدانهسنگ یاندازهحداکثر 

بنابراین اگر ؛ نداکردهعبور  مترمیلی 4.75از الک استاندارد  هاآندرصد  30که  اندآمدهبه دست  هاییدانهسنگاین است که از 

ش به روموجود در کارگاه ممکن است  هایدانهسنگ. گردد لحاظمناسبی  هایتعدیلاز مواد و مصالح دیگری استفاده شود باید 

داشته  وجود هادانهسنگدر مشخصات  ایمالحظهقابلتغییرات  اگرایط فوق را داشته باشند. گرافیکی با هم مخلوط شوند تا شر

اختالط  هاینسبتو  بندیدانهدر مناسبی  هایتعدیلسپس تهیه شوند و  آزمایشی هایمخلوطکه  شودمیپیشنهاد  معموالً، باشد

 آید.تا نتایج مطلوب به دست  لحاظ گردد

ا ب مختلفآب به سیمان  هاینسبتکارایی با  یدرجهنیاز برای به دست آوردن چهار وزنی( مورد )به سیمان  دانهسنگنسبت : 1جدول 

 رتلند معمولیاستفاده از سیمان پ

 



 

 

آب به سیمان مختلف با  هاینسبتکارایی با  یدرجهبه سیمان )وزنی( مورد نیاز برای به دست آمدن چهار  دانهسنگ: نسبت 2جدول 

 استفاده از سیمان زودگیر

 

 فرآیند – پر مقاومتتالط بتن طرح اخ

 .شودمیمشخص شده تعیین مقاومت حداقل با اعمال ضرایب کنترلی مناسب به  متوسطمقاومت طراحی  .1

ز ا یابیدرون واسطهبه عدد مبنای متناظر با مقاومت طراحی در سن مشخص ،دانهسنگمان خاص و برای یک نوع سی .2

 .آیدمیبه دست  4تا  1 هایشکل

برای  5برای به دست آوردن کارایی مورد نیاز و متناظر با عدد مبنای به دست آمده از شکل  نسبت آب به سیمان .3

 .آیدمی، به دست مترمیلی 10و  20 با حداکثر اندازه هاییدانهسنگ

 .آیدمیبه سیمان برای کارایی مطلوب با نسبت آب به سیمان معلوم با روش حجم مطلق به دست  دانهسنگنسبت  .4

 
 ارنتروی و شکالک()بین مقاومت فشاری و عدد مبنا  یرابطه. 1شکل 



 

 

 
 ارنتروی و شکالک()بین مقاومت فشاری و عدد مبنا  یرابطه. 2شکل 

 
 شکالک(بین مقاومت فشاری و عدد مبنا )ارنتروی و  یرابطه. 3شکل 



 

 

 
 بین مقاومت فشاری و عدد مبنا )ارنتروی و شکالک( یرابطه. 4شکل 

 

 
 بین نسبت آب به سیمان و عدد مبنا یرابطه. 5شکل 



 

 

 
 نرم و درشت هایدانهسنگ. ترکیب 6شکل 

 

 بتن مترمکعب. مقادیر برای یک 3جدول 

 

 مثال

 طراحی کنید که مشخصات زیر را داشته باشد: تنیدهپیش یساختهپیش یبتن المان ساخت برای پر مقاومتیک بتن 

 مگا پاسکال 50روزه =  28مقاومت مکعبی 

 0.80کنترل خیلی خوب، ضریب کنترل =  یدرجه

 کارایی = خیلی پایین یدرجه

 معمولی رتلندپنوع سیمان = سیمان 

 مترمیلی 10 یاندازهبا حداکثر  (دارگوشهدرشت = گرانیت شکسته ) یدانهسنگنوع 

 طبیعی یماسهریز =  یدانهسنگنوع 



 

 

 2.60جرم مخصوص ماسه = 

 3.15جرم مخصوص سیمان = 

 2.50درشت =  هایدانهسنگجرم مخصوص 

 به شرح زیر است: هاآن بندیدانهدرصد رطوبت داشته و مشخصات  1و  5ریز و درشت به ترتیب  هایدانهسنگ

 نداردالک استا یاندازه
 درصد عبوری

 ریز یدانهسنگ درشت یدانهسنگ

 - 100 مترمیلی 20

 100 96 مترمیلی 10

 98 8 مترمیلی 4.75

 80 - مترمیلی 2.36

 65 - مترمیلی 1.18

 50 - میکرون 600

 10 - میکرون 300

 0 - میکرون 150

 اختالط بتن طراح

 مگا پاسکال 63=  50/  0.80مقاومت متوسط = 

 25( = 1مبنا )شکل عدد 

 0.35( = 5نسبت آب به سیمان )شکل 

به سیمان برای کارایی مطلوب از جدول  دانهسنگو کارایی خیلی پایین، نسبت  مترمیلی 10 یدانهسنگ یاندازهبرای حداکثر 

1  =3.2 

درصد از مصالح از  30که  ایگونهبه  اندشدهنشان داده شده است با هم مخلوط  6به روش گرافیکی که در شکل  هادانهسنگ

 .کنندمیعبور  مترمیلی 4.75الک استاندارد 

 %25ریز به کل =  یدانهسنگنسبت 

 :وزنی مورد نیاز مصالح هاینسبت

 1 –سیمان 

 0.8 = [3.2*(25/100)] –ریز  یدانهسنگ

 2.4 = [3.2*(75/100)] –درشت  یدانهسنگ



 

 

 0.35آب = 

 :بتن در نظر بگیریم، آنگاه مترمکعبرا وزن سیمان مورد نیاز برای یک  Cاگر 

 

 

 خلیلی اکبرعلیمترجم: 

 منبع:

https://theconstructor.org/concrete/prestressed/mix-design-of-high-strength-concrete//3333 
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