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 خداوند انسان را از خاک بیافرید تا در ان عمران و آبادی کند
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 بتن خود تراکم     

Self compacting concrete 
sc

c 



 :اهمیت بتن 
 

 امروزه بتن به عنوان پر مصرف ترین مصالح ساختمانی و به حق ماده ساختمانی قرن شناخته شده است 

استفاده از بتن در ساختن پل ها ، ساختمان ها ، راه ها، سد ها ، و سازه های خاص دیگر روز به روز 

گسترش یافته است لذا نیاز به دانش تکنولوژی بتن هم برای طراح آن و هم برای پیمانکار کار های بتنی 

 .  امری ضروری است



 بتي سٌگی است هصٌَعی تشکيل شدُ اش
( ساًتيوتس است  2.5تا 0.5سٌگ داًِ ّای دزشت داًِ اش )شي  -1  
.( ساًتيوتس است 2.5سٌگ داًِ ّای کَچک تس اش ) هاسِ  - 2  
کِ دز بتي ًقش اتصال سٌگ داًِ ّا زا دازد کِ دز ازتباط هستقين با هقاٍهت سيواى  -3

.بتي است   
آب دز بتي ًقش زٍاى کسدى بتي بسای کازايی بْتس ٍ اًجام عوليات ّيدزاتاسيَى زا   -4

.دازاست   

 بتي چيست ؟
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تراکم کامل بتن و جاگیری مناسب آن در قالب از مهمترین نکات در اجرای صحیح سازه های 

 .بتنی می باشد
 

استفاده از ویبراتور جهت متراکم کردن بتن مشکالت زیادی به همراه دارد که از جمله آنها می توان 

 :به موارد زیر اشاره نمود

 جداشدگی دانه بندی بتن به علت ویبره زیاد در بعضی مناطق -1

 تراکم ناهمگن در نقاط مختلف سازه در نتیجه مقاومت فشاری متفاوت در مقاطع مختلف سازه -2

 گیر کردن شلنگ ویبره بین آرماتور ها در حین اجرا -3

 کرمو شدن بعضی مناطق به علت غیر قابل دسترس بودن -4

 کرمو شدن نقاطی از سطح بتن به علت ویبره بیش از حد و فرار شیره بتن -5
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:هشخصِ ّاي اصلي کِ تتي تايذ داشتِ تاشذ عثاستٌذ اص   

کاسايي خَب داشتِ تاشذ، ساحت سيختِ ٍ  : ٍقتي کِ تتي تاصُ تْيِ شذُ ٍ خويشي است -الف
جا دادُ شَد تذٍى ايٌکِ سٌگذاًِ ّاي سيض ٍ دسشت اص ّن ٍ اص دٍغاب سيواى جذا شًَذ، 

.احاطِ ًوايذ( دس صَست ٍجَد)ٍ صٍاياي قالة سا پش کٌذ ٍ هيلگشدّاي آسهاتَس سا گَشِ   
 
 

هقاٍهت الصم سا داشتِ تاشذ، جوع شذگي آى کن تاشذ،  :پس اص گشفتي ٍ سخت شذى -ب
. .تستِ تِ هَسد ٍ ًياص قاتليت ًفَر آى کن يا تسياس صياد تاشذ ٍ   

 
 

.هشخصِ ّاي خَد سا دس طَل عوش هفيذ پيش تيٌي شذُ، دس حذ هطلَب حفظ ًوايذ -ج  
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تتي تا  "يا  "تتي تَاًوٌذ  "ّش تتٌي کِ يکي يا تعذادي اص ايي هشخصِ ّا سا داشتِ تاشذ 
ًاهيذُ هي  "اتش تتي  "يا اگش ايي هشخصِ ّا دس سطح تسياس عالي تاشٌذ،  "عولکشد هوتاص 

 شَد

تتي خَد تشاکن   
.يک في آٍسي ًَپا دس عشصِ ساخت ٍ ساص دًياست  

يکي اص اًَاع تسياس جالة تتي ّاي تَاًوٌذ است کِ دس تذٍ اهش تشاي کاستشد دس قطعات تتي   
 آسهِ پش آسهاتَس اتذاع ٍ ساختِ شذ 



 :  بتي خَد تزاکن   

 self  compacting concrete                 

 
تتٌي است کِ خَد تِ خَد ٍ تذٍى صشف ّيچگًَِ اًشطي خاسجي ٍ تحت اثش ٍصى ( scc)تتي خَد هتشاکن 

خَد هتشاکن هي شَد ايي تتي تا سٍاًي ٍ کاسايي تسياس تاال تِ ساحتي دس التِ الي ساصُ قشاس هي گيشد دس 
 ٍاقع ًياص تِ ٍيثشُ کشدى ًذاسد 

 
 

آب تِ سيواى ايي اهش اضافِ ًوَدى ًسثت تا دس گزشتِ تشاي دست پيذا کشدى تِ تتي تا سٍاًي تاال   
ليکي دس طشح هخلَط تتي خَد تشاکن هيضاى اب تِ .صيادي داسد ايي اهش هضشات  کِ شذ هيسش هي 

 .سيواى حزف گشديذُ ٍ تا استفادُ اص هَاد افضٍدًي ديگش تِ تتي تا سٍاًي تاال سسيذُ اين



 آشنایی با بتن خود متراکم 

بتن خود تراکم بتنی است که با حفظ نسبت آب به سیمان و اضافه کردن افزودنی هایی مانند 

میکروسیلیس و خاکستر بادی و انواع فوق روان کننده ها و تغییراتی در دانه بندی به این بتن دست 

 .می یابیم

نسبت آب به سیمان در مقاومت و دوام بتن رابطه معکوس دارد هر چه نسبت آب به سیمان کمتر 

 .باشد مقاومت و دوام بتن بیشتر خواهد

این بتن به راحتی توانایی پر کردن شبکه هایی با آرماتور پیچیده را داراست و حتی در جاهایی که دسترسی 

 .به آنها دشوار است به راحتی عبور می کند



اطمینان از تراکم بخصوص در 

مقاطعی که کاربرد لرزاننه 

.است دشوار   
 
 

آلودگی صدا ناشی کاهش 

 ازوبیره 

 

 

کاهش نیروی انسانی در نتیجه 

 کاهش هزینه
 

 

 
 

 

 

 

 محیط کار امن تر
 

 

 

طراحی در قدرت آزادی بیشتر 

 سازمان

 

  

 

 مسایای استفاده از بتن خود متراکم

 

 دوام بهتر 
 

 

 جایگیری راحتر
 

 

 پوشش سطحی بتن بهتر
 

 

کاهش دوره ساخت سازه 

 بتن
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 ( filling ability)لابلیت پزاکٌذگی 

 (passing ability)لابلیت گذردّی

 (stability)پایذاری

 (workability)کارایی

 scc خصوصیات بتن 



پس کسدى ٍ  sccيکی اش ٍيژگی ّای بتي خَد 
جای گسفتي آساى دز البِ الی آزهاتَز بٌدی 

 .ساشُ بِ ٍسيلِ ٍشى خَد است
 

قابليت گرزدّی   sccيکی اش ٍيژگی ّای بتي 
است يعٌی دز بيي تٌگٌاّا هاًٌد فضای بيي دز 
آزهاتَز بدٍى جداشدگی ٍ گسفتگی بِ زاحتی 

 .عبَز کٌد
 

خاصيت پايدازی ٍ حفظ ّوگي دز طَل حول ٍ ًقل ٍ بتي 
 .زيصی زا گَيٌد

  

هٌظَز جايگيسی بِ طَز آساى دز هکاى هَزد ًظس ٍ هتساکن  
 شدى تحت ٍشى خَد
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L E V E L   3  L E V E L   2  L E V E L   1  

 مواد تشکیل دهنده بتن خود تراکم

 افزودنی ها

 پودر سنگ

 خاکستر بادی

 نانو سیلیس

 فوق روان کننده ها

 میکرو سیلیس

 سنگ دانه ها



 ّاافصٍدًی  -1
هَادی ّستٌذ کِ بِ هٌظَر ایجاد ٍ یا بْبَد خَاظ هطخصی بِ بتي تاسُ ٍ یا سخت ضذُ در حیي ساخت بتي 

 .بِ آى افشٍدُ ًی ضَد
پتاًسیل کاّص ّشیٌِ سیواى ٍ بِ طَر کلی کاّص ّشیٌِ ًیزٍی اًساًی ٍ اًزصی جْت تَلیذ بتي عاهل اصلی 

 .حوایت در تَلیذ ٍ تَسعِ افشٍدًی ّاست

 فَق رٍاى کٌٌذُ ّا -2
 .رٍاى کٌٌذُ ّا کاٌّذُ آب در هیشاى هتَسط را دارا ّستٌذ

 :ٍ لابلیت ّای جاًبی بِ بتي هی دٌّذ ًظیز
 استمزار بذٍى ٍیبزُ -3لابلیت پوپاص   -2لابلیت پزداخت افشایص هی دّذ    -1



 پَدر سٌگ -3
 

پَدر سٌگ دٍلَهیت دٍام بتي را در همابل ٍاکٌص ّایی للیایی کزبٌات ّا کاّص 
 .هیذّذ

 

 بادیخاکستز -4
هادّای است غیز آلی با خصَصیات پَسٍالًی کِ تاثیز سیادی در بْبَد خَاظ بتي 

 .ّواًٌذ پایذاری را داراست

 ًاًَ سلیس  -5
ًاًَ سلیس هحصَلی است کِ کاربزد ّای چٌذ هٌظَرُ اس خَد ًطاى هیذّذ 

ضذ اًعکاس  –خاصیت ضذ حزیك  –خاصیت ضذ سایص خاصیت ضذ لغشش :هاًٌذ
 سطَح اجشا ضکل
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 هیکزٍسیلیس -6
 

هیکزٍ سیلیس در بتي باعث سیالیت باالی بتي ضذُ ٍ دٍام بتي را ًیش افشایص هی 
 .باال داردعولکزد دّذ ٍ ًمص هْوی در چسبٌذگی ٍ پزاکٌذگی در تَسعِ بتي با 

 سٌگذاًِ ّا  -7
در بتي خَد تزاکن . هاسِ تواهی هاسِ ّایی کِ در بتي هعوَلی استفادُ هی ضَد 

 ّن کاربزد دارد
 

 :اًَاع سٌگ ّا اس ًظز ضکل ٍ ابعاد
 سٌگٌذاًِ ّای گَضِ دار -2سٌگذاًِ ّای گزد گَضِ دار   -1
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(   ویسکوزیته)لسجت         

جداشدگی   در برابر مقاومت         

عبور     توان          

بتي خَد تساکن بايد فاکتَزّای بيشتسی هَزد بسزسی قساز گيسد تا اش تَاًايی بتي ساختِ  
 :شدُ جْت تساکن خَدکاز اطويٌاى حاصل شَد ايي پازاهتس ّا بِ شسح ذيل هی باشد

 روانی بتن               

 حسین خورشید



  زٍاًی

 

 جسياى اسالهپ

  تَاى عبَز

 

 Lجعبِ 

هقاٍهت دز بسابس 
 جداشدگی

 

 پايايی الک

 لصجت

 

 قيف
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 قفل شده عبور کرده

 شکلU آزمایش جعبه 



 با عبور نامناسب  با عبور مناسب 

 Lآزمایش جعبه 



 مخلوط همگن مخلوط  ناهمگن



(س)پرژه توسعه حرم مطهر حضرت معصومه  



 :در ژاپن   landmarkبرج 
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