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 چكيذٌ
 هگا خاػىال تلَسذ هسذاٍل دس وـَس زا ػال 50زَليذ تسي ٍ اخشا ٍ عشاحي ػاصّْاي تسي تا هماٍهر " 1404ؿؼاس ػٌذ چـن اًذاص تسي 

، ًياصهٌذ ّوىاسي هسماتل ٍاحذّاي زَليذ 1404زَليذ اًثَُ تسي تا سدّْاي هماٍهسي تاال خْر ًيل تِ اّذاف ػٌذ چـن اًذاص تسي .  اػر"1404

 .وٌٌذُ تسي آهادُ ٍ ػاصهاًْاي هشزثظ اص خولِ اداسُ ول اػساًذاسد هيثاؿذ

ٍ ّوچٌيي ًحَُ زَليذ ٍ اسػال ايي تسٌْا دس همياع  (C50 ٍ C55)دس ايي همالِ تِ تشسػي هشاحل اخز هدَص تسي تا سدّْاي هماٍهسي تاال 

واهال هـَْد اػر ػالٍُ تش زاثيش اػسفادُ اص هَاد افضٍدًي هاًٌذ هيىشٍػيليغ ٍ فَق سٍاى . ػولي تِ خشٍطُ افك ػيٌاي هـْذ خشداخسِ ؿذُ اػر

وٌٌذُ خْر سػيذى تِ ويفير هغلَب تا آهَصؽ هؼسوش ٍ افضايؾ دلر ٍ زدشتِ واسوٌاى دس هشاحل ػاخر، ؿاّذ سًٍذ افضايـي هماٍهر 

 . فـاسي خَاّين تَد

 

 1404 ، ػٌذ چـن اًذاص تسيC50 ،C55هماٍهر وــي تسي، هماٍهر فـاسي تسي،  : كليذيياصٌ َاي
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 مقذمٍ. 1

 
ٍ واستشد آى دس خظٍّْاي ػاخسواًي ٍ كٌؼسي تِ كَسذ سٍصافضٍى دس حال  (HSC)زحميك ٍ زَػؼِ دس صهيٌِ تسي هماٍهر تاال 

تشاػاع زؼشيف . تا زَخِ تِ واستشد صياد ايي ًَع تسي دس ًماط هخسلف دًيا زؼاسيف هخسلفي اص آى ٍخَد داسد. گؼسشؽ اػر

ACI363 هگاخاػىال تشاي تسي ػاخسِ ؿذُ اص ػٌگذاًِ 42 تسي تا هماٍهر تاال، تسٌي اػر وِ داساي هماٍهر فـاسي تاالزش اص 

 [. 1]هؼوَلي هيثاؿذ

دس كٌؼر تسٌْاي خيؾ ػاخسِ ٍ خيؾ زٌيذُ، اػسفادُ اص تسي تا هماٍهر تاال ػثة ؿذُ اػر وِ ػشػر لالة تشداسي ػشيؼسش 

ّوچٌيي تِ دليل خاييي تَدى هيضاى      . ؿذُ، هيضاى زَليذ افضايؾ يافسِ ٍ ازالف هحلَالذ دس ٌّگام حول ًٍمل واّؾ ياتذ

ًفَرخزيشي تسي تا هماٍهر صياد، هيسَاى اص آى، دس هَاسدي وِ دٍام تسي دس هماتل ػايؾ، فشػايؾ ٍ زْاخن هَاد ؿيويايي اّوير 

 [.2]داسد اػسفادُ وشد

ايي هَاد . يىي اص هْوسشيي زفاٍزْا تيي زشويثاذ تسي هؼوَلي ٍ تسي هماٍهر تاال اػسفادُ اص هَاد هضاػف ؿيويايي ٍ هؼذًي اػر

تشاي واستشدّايي ًظيش واّؾ ًؼثر آب تِ ػيواى، واػسي اص هيضاى هلشف ػيواى، تْثَد خَاف سئَلَطيىي تسي ٍ تْثَد ؿشايظ 

، تِ ػلر اػسفادُ اص ...اصعشفي تْثَد خاساهسشّاي هىاًيىي، واّؾ ًفَرخزيشي، افضايؾ خايايي تسي ٍ. [1]ػوآلٍسي تسي هيثاؿٌذ

خَصٍالًْا دس وٌاس ػايش اخضاء تسي، ػثة ؿذُ اػر زا ايي دػسِ اص افضٍدًيْا، خضء اليٌفىي اص اخضاء زـىيل دٌّذُ تسٌْايي تا 

 [.3]واسايي ٍ هماٍهر تاال هحؼَب ؿًَذ

 

 مصالح مصزفي. 2

 
 هلالح ػٌگي سيضداًِ هلشفي داساي هذٍل ًشهي .[4]داًِ تٌذي هاػِ ٍ ؿي هلشفي هغاتك هلضٍهاذ اػساًذاسد هلي ايشاى هيثاؿذ

ٍ  (1)هٌحٌي داًِ تٌذي ؿي ٍ هاػِ تِ زشزية دس ؿىلْاي .  هيليوسش هيثاؿذ25 ٍ حذاوثش تؼذ دسؿر داًِ هلشفي 45/3هاػِ 

تشاي افضايؾ هيضاى واسايي هخلَعْاي تسٌي، اص فَق سٍاى وٌٌذُ تش خايِ خلي وشتَوؼيليه ازش اػسفادُ ؿذُ .  زشػين ؿذُ اػر (2)

زشوية . ، زَليذ ؿذُ دس واسخاًِ ػيواى هـْذ اًسخاب گشديذIIػيواى هلشفي دس ايي زحميك اص ػيواى خشزلٌذ زيح. اػر

 .اسائِ گشديذُ اػر (2)ٍ  (1)ؿيويايي ػيواى ٍ هيىشٍػيليغ تِ زشزية دس خذاٍل 
 

 
 داوٍ بىذي شه-1شكل

 



1394 هْشهاُ 15ّفسويي وٌفشاًغ هلي ػالياًِ تسي ايشاى ـ  زْشاى ـ   

 402Fوذ 

3 

 

 
 داوٍ بىذي ماسٍ-2شكل

 

 وتايج تجشيٍ شيميايي سيمان مصزفي- 1جذيل

LOI P2O5 TiO2 SO3 K2O Na2O CaO Mgo Fe2O3 Al2O3 SiO2 

28/1% - - 2% _ _ 51/62% 88/2% 51/3% 5/4% 46/22% 

 

 وتايج تجشيٍ شيميايي ميكزيسيليس- 2جذيل 

Cl SO3 P2O5 K2O Na2 MgO CaO Fe2O3 Al2O3 SiO2 

04/0% 10/0% 16/0% 01/1% 31/0% 97/0% 49/0% 87/0% 32/1% 6/93% 

 

 فاس آسمايشگاَي. 3

 
ٍ زؼييي هماديش  (زؼييي هماديش ٍصًي، ؿي، هاػِ، ػيواى ٍ آب)عشح اخسالط ػثاسزؼر اص سًٍذ اًسخاب اخضاء هٌاػة تشاي تسي 

دس زؼشيف فَق دٍ . تاؿذ... ًؼثي آًْا تِ هٌظَس زَليذ تسٌي السلادي وِ داساي خلَكياذ هـخلي هاًٌذ واسايي، دٍام، هماٍهر ٍ

اٍالً تسي داساي حذالل خَاف هـخق ؿذُ تاؿذ ٍ ثاًياً زا حذ اهىاى تلَسذ السلادي زْيِ ؿَد وِ ايي : ًىسِ لاتل زاويذ اػر

دسؿر )تا زَخِ تِ هلالح هَخَد تا ايداد زغييش دس ًؼثر هلالح ػٌگي . [5]ًىسِ يه ؿشط هـسشن دس هؼائل هٌْذػي هيثاؿذ

تا زَخِ تِ ايي اهش وِ افضٍدى . ٍ هيضاى فَق سٍاى وٌٌذُ، چٌذيي عشح اخسالط تسي هماٍهر تاال خيـٌْاد گشديذ (داًِ ٍ سيضداًِ

 آصاد ًاؿي اص (Ca(OH)2) آى تا هحلَل ّيذسٍوؼيذ ولؼين (SiO2)هيىشٍػيليغ تِ هخلَط تسي تاػث هيـَد زا ػيليغ فؼال 

خويش ػيواى هَخَد دس هٌافز هَييي زشوية گشدد ٍ وشيؼسال ػيليىاذ ولؼين ًاهحلَل زَليذ ًوايذ ٍ دس ًْاير تاػث زشاون 

لزا دس عشح اخسالط تسٌْاي هماٍهر تاال خْر . [6]ػاخساس خويش ػيواى ٍ واّؾ ًفَر خزيشي ٍ افضايؾ هماٍهر تسي گشدد

 .افضايؾ هماٍهر فـاسي تسي، اص هيىشٍػيليغ اػسفادُ گشديذُ اػر

عشح اخسالعْاي صيش تؼٌَاى عشح خيـٌْادي  (...اػالهح ، هماٍهر فـاسي، دسكذ َّا ٍ) تؼذ اص اًدام آصهايـاذ هشتَط تِ تسي 

 .هـاّذُ هي گشدد (3)ًسايح ايي عشح اخسالط دس خذٍل . سدّْاي هخسلف هؼشفي گشديذ
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 (Kg)وسبت مصالح طزح اختالط - 3جذيل 

 هيىشٍػيليغ فَق سٍاى وٌٌذُ آب ػيواى ؿي هاػِ عشح

C50 930 790 500 160 5/2 40 

C55 910 775 500 165 3 50 

 

  وتايج آسمايشات ادارٌ استاوذارد.4

 
 ٍاحذّاي زَليذ وٌٌذُ تسي ًياصهٌذ اخز خشٍاًِ C50 ٍ C55عثك هلَتاذ اداسُ اػساًذاسد، خْر زَليذ تسي تا سدّْاي هماٍهسي 

.  هيثاؿٌذ12284-2واستشد ػالهر اػساًذاسد تشاي تسي ّاي هماٍهر تاال ٍ زاهيي زواهي ضَاتظ اػساًذاسد هلي ايشاى تِ ؿواسُ

 تاصسػيي اداسُ اػساًذاسد خشاػاى سضَي اص اهىاًاذ ٍ زدْيضاذ ٍاحذ زَليذ تسي آهادُ ٍ آصهايـگاُ 1393تذيي هٌظَس دس زاتؼساى 

ؿاياى .  زَليذ ؿذُ، ًوًَِ تشداسي كَسذ خزيشفرC50 ٍ C55اوشٍديسِ ؿشور تٌياى تسي تاصديذ تِ ػول آٍسدُ ٍ اص تسي سدّْاي 

 .  ًيض هدذدا زىشاس گشديذ1393روش اػر وِ خْر وٌسشل، ًوًَِ تشداسي اص ايي تسي ّا دس صهؼساى 

الصم تزوش اػر ًسايح حاكل زواهي . آهذُ اػر (4) دس خذٍل C50 ٍ C55تشاي سدُ ّاي  (هماٍهر تاال)ًسايح آصهَى تسي آهادُ 

 . سا زاهيي هيٌوايذ12284-2ضَاتظ اػساًذاسد هلي ايشاى تِ ؿواسُ

 

 (C55 ي C50ردٌ َاي )وتايج آسمًن بته آمادٌ مقايمت باال - 4جذيل 

 1393صهؼساى  1393زاتؼساى  

 C55 C50 C55 C50  سدُ هماٍهسي

هماٍهر فـاسي 

 هؼادل اػسَاًِ اي

(N/mm
2
) 

 9/52 7/56 9/67 5/71 هياًگيي دٍ آصهًَِ اٍل

 %5 %5 %2 %8 اخسالف دٍ آصهًَِ اٍل

 4/53 9/56 9/59 5/57 هياًگيي دٍ آصهًَِ دٍم

 %2 %6 %2 %6 اخسالف دٍ آصهًَِ دٍم

 9/55 57 8/55 8/57 هياًگيي دٍ آصهًَِ ػَم

 %10 %8 %3 %5 اخسالف دٍ آصهًَِ ػَم

هماٍهر وــي 

 ؿىافسي
(N/mm

2
) 

 6/3 5/5 5 1/5 آصهًَِ اٍل

 2/4 8/4 9/5 1/4 آصهًَِ دٍم

 7/3 4/4 5 3/5 آصهًَِ ػَم

 7/3 9/4 3/5 8/4 هياًگيي ػِ آصهًَِ

 %2/1 %9/1 %5/2 %2  دسكذ َّا

 

 ًسيدِ آصهَى هماٍهر فـاسي تايذ اص هياًگيي ًسايح دٍ يا چٌذ آصهًَِ زْيِ ؿذُ اصيه 12284-2دس اػساًذاسد هلي ايشاى تِ ؿواسُ

  دسكذ15ٍلسي وِ دٍ يا چٌذ آصهًَِ اصيه ًوًَِ ػاخسِ هيـًَذ ٍ تاصُ ًسايح آصهَى تيؾ اص  .ًوًَِ دسيه ػي هؼيي تذػر آيذ
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ٍ . ًسايح هماٍهر فـاسي لاتل لثَل هيثاؿذ (4)تا زَخِ تِ خذٍل . ]7[هياًگيي ًسايح آصهًَْْا تاؿذ،ًسايح تايذ ًاديذُ گشفسِ ؿَد

 . سٍصُ هيثاؿذ28الصم تزوش اػر ًسايح اسائِ ؿذُ دس ػي .  دسكذ هيثاؿذ15اخسالف تيي دٍ آصهًَِ ووسش اص حذ هداص 

 

 وتايج آسمايشات پزيصٌ افق سيىا. 5

 
 هيثاؿذ لزا C50اص آًدا وِ خشٍطُ ػاخسواى خضؿىاى افك ػيٌا يىي اص خشٍطُ ّاي عشاحي ؿذُ تش اػاع تسي تا سدُ هماٍهسي 

 .روش ؿذُ اػر (5)هـخلاذ ولي ايي خشٍطُ تِ اخسلاس دس خذٍل 

 

 مشخصات كلي پزيصٌ ساختمان پششكان افق سيىا- 5جذيل 

 ؿشور افك ػاصُ خايا واسفشها

 ؿشور تٌياى تسي خيواًىاس

  ػيؼسن لاب خوـي–تسٌي  ػيؼسن تاستشي–اػىلر 

 ػيؼسن خيؾ زٌيذُ ًَع ػمف

  هسش هشتغ 17000 صيش تٌا

  عثم19ِ زؼذاد عثماذ

  هسش هىؼةC25 - 1820  فًَذاػيَى –سدُ ٍ حدن تسي سيضي 

  هسش هىؼةC50 - 8380 (ػمف. ػسَى. ديَاس) –سدُ ٍ حدن تسي سيضي 

 

تٌاتشايي تايذ تش . اص آًدا وِ تسي هماٍهر تاال دس همايؼِ تا تسي هؼوَلي حؼاػير تيـسشي ًؼثر تِ زغييش ٍيظگيْاي اٍليِ داسد

فشآيٌذ دخَي هَاد اٍليِ تسي هماٍهر تاال ّواًٌذ تسي هؼوَلي . زواهي هشاحل زَليذ، حول ٍ سيخسي تسي ًظاسذ دليك كَسذ خزيشد

 : هي تاؿذ ٍلي تِ ػلر ايٌىِ تسي هماٍهر تاال دس هماتل زغييشاذ ايي هَاد حؼاػير تيـسشي داسد ًىاذ صيش تايذ هالحظِ گشدد

  ػٌگذاًْْا تايذ تِ گًَِ اي دخَ ؿًَذ وِ ػايضّا ٍ اًَاع هخسلف آًْا تا ّن هخلَط ًـًَذ ٍ تِ هٌظَس تِ حذالل سػاًذى ًَػاى

 .سعَتر ػغحي آى ّا، دس هماتل ػَاهل خَي حفظ گشدًذ

 ّوچٌيي ؿشايظ خَي ًثايذ تاػث اص تيي سفسي فيلش هلالح گشدد. 

 ؿية تٌذي دخَ تايذ تِ گًَِ اي تاؿذ وِ آب اضافي هلالح ٍ آب تاساى تِ ساحسي اص آى خاسج گشدد. 

  ظشفير دخَي هلالح تايذ تِ هيضاى وافي تاؿذ صيشا زَلف زَليذ ٍ ايداد ٍلفِ دس ػولياذ تسي سيضي ػَاسم خذي تِ دًثال

 .خَاّذ داؿر

 زَكيِ ؿذُ اػر وِ هيضاى هَاد اٍليِ الصم لثل اص ؿشٍع تسي سيضي دس هحل زَليذ دخَ گشدد. 

 [8]   .خْر دخَي ػيواى ٍ هَاد افضٍدًي السضام صيادزشي ًؼثر تِ تسي ػادي ٍخَد ًذاسد 

تا زَخِ تِ هدْض ًثَدى تچيٌگ تِ ػٌؼَسّاي زؼييي دسكذ سعَتر هلالح ٍ دس ًسيدِ ػذم زؼييي دليك دسكذ سعَتر هلالح 

ػٌگي دس عَل هذذ ػاخر تسي هماٍهر تاال، هيضاى آب اخسالط تِ كَسذ زذسيدي تِ هخلَط خـه تسي اضافِ هيگشدد زا صهاًي 

خْر اعويٌاى اص يىٌَاخسي هلالح ػٌگي دس عَل هذذ ػاخر . وِ تا ًظش واسؿٌاػاى هدشب، حذٍد سٍاًي هَسد ًظش زاهيي گشدد

تسي، زواهي هلالح ػٌگي اص دخَّاي هـخق ؿذُ اص لثل وِ هـاتِ هلالح ػٌگي هَسد اػسفادُ دس عشحْاي آصهايـگاّي      

 .هيثاؿذ، اػسفادُ هيگشدد

تا زَخِ تِ ايي هغلة وِ هيىشٍػيليغ هلشفي تلَسذ خَدس تِ هخلَط تسي افضٍدُ هيـَد، صهاى اخسالط تسي دس داخل هيىؼش 

ػذم زَخِ تِ ايي هغلة . تچيٌگ تلَسزي دس ًظش گشفسِ هيـَد وِ هخلَعي واهالً ّوگي دس داخل زشان هيىؼشّا سيخسِ ؿَد

 .تاػث ولَخِ ؿذى هيىشٍػيليغ دس داخل تسي هيگشدد

ايي هَضَع تِ ايي دليل اػر وِ هيضاى هماٍهر . هماٍهر فـاسي تسي تِ عَس ػوَهي هْوسشيي ػاهل ًـاى دٌّذُ ويفير آى اػر

تشاي هثال، اگش چِ هماٍهر تِ عَس هؼسمين ًـاى دٌّذّي . تِ عَس هؼسمين تِ ويفير خويش ػيواى ػخر ؿذُ هشتَط هيـَد

ايي ًؼثر ًيض تا . هيضاى دٍام تسي ٍ يا ايؼسادگي آى دس تشاتش زغييش ؿىل ًيؼر، اها تِ ؿذذ تِ ًؼثر آب تِ ػيواى تؼسگي داسد

تٌاتشايي، هماٍهر تسي هيسَاًذ تِ عَس . وٌسشل هيضاى زخلخل تسي سٍي دٍام ٍ هماٍهر دس تشاتش زغييش ؿىل آى زاثيش هيگزاسد
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الثسِ ايي هَضَع تذاى هؼٌي ًيؼر وِ وٌسشل ػايش ٍيظگيْاي تسي الضاهي . ٍػيؼي دس وٌسشل ويفير آى هَسد اػسفادُ لشاس گيشد

دس ّويي ساػسا دس خشٍطُ ػاخسواى خضؿىاى افك ػيٌا، خْر وٌسشل ويفير تسي اسػالي، هماٍهر فـاسي تسي زَػظ . [7]ًيؼسٌذ

 . آصهايـگاُ هىاًيه خان ٍصاسذ ساُ ٍ ؿْشػاصي هَسد آصهَى لشاس گشفسِ اػر

ًسايح ًـاى هيذّذ دس اتسذاي زَليذ ايي تسي هماٍهر فـاسي . هـاّذُ هيـَد (3)ًسايح هماٍهر فـاسي ايي خشٍطُ دس ؿىل 

تا گزؿر صهاى ٍ هـاّذُ ايي سًٍذ دس ػايش ًوًَِ گيشيْا ٍاحذ . حاكلِ تيـسش اص هماٍهر هـخلِ ػاصُ عشاحي ؿذُ هيثاؿذ

تٌاتشايي هيضاى هلشف . وٌسشل ويفير ٍ آصهايـگاُ زلوين تِ واّؾ هلشف هيىشٍػيليغ دس تسٌْاي اسػالي ًوَدًذ

 30ايي واّؾ همذاس هيىشٍػيليغ دس ًوَداس واهال اص ًوًَِ ؿواسُ .  ويلَگشم واّؾ يافر30 ويلَگشم تِ 40هيىشٍػيليغ اص 

ّواًغَس وِ هالحظِ هيـَد ايي واّؾ هلشف هيىشٍػيليغ، اخسالف تيي هماٍهر هـخلِ ٍ هماٍهسْاي . هـَْد هيثاؿذ

 . تذػر آهذُ سا واّؾ داد
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 گيزي وتيجٍ. 6
 

. اػسفادُ اص هَاد افضٍدًي هاًٌذ هيىشٍػيليغ ٍ فَق سٍاى وٌٌذُ تاػث تْثَد ػاخساستسٌي ٍ دس ًسيدِ افضايؾ هماٍهر هيگشدد

اػسفادُ اص خَدس هيىشٍػيليغ تاػث افضايؾ لضخر هخلَط تسي ؿذُ دس ًسيدِ خْر افضايؾ واسايي تسي، هلشف فَق سٍاى وٌٌذُ 

 . افضايؾ هيياتذ ّوچٌيي ايي هادُ تاػث افضايؾ ٍصى هخلَف تسي ؿذُ ٍ دس ًسيدِ هماٍهر فـاسي تسي افضايؾ هيياتذ

خْر دلر تيـسش دس ػاخر تسٌْاي خاف هاًٌذ تسي هماٍهر تاال خيـٌْاد هيگشدد وِ هٌثغ زغزيِ هدضايي دس تچيٌگ زؼثيِ 

ّوچٌيي خْر دلر تيـسش دس زَصيي هلالح ػٌگي ٍ هيضاى آب . گشدد زا هَاد افضٍدًي تا زَصيي دليمسشي تِ تسي اضافِ ؿًَذ

 .هلشفي دس ػاخر تسي خيـٌْاد هيگشدد وِ دخَي هلالح تِ ػٌؼَسّاي زؼييي وٌٌذُ دسكذ سعَتر هدْض گشدًذ

دس ًسايح واهال هـَْد اػر تا افضايؾ زدشتِ واسوٌاى دس هشاحل ػاخر ؿاّذ  سًٍذ افضايـي هماٍهر فـاسي هيثاؿين دس ًسيدِ 

خْر ًيل تيـسش تِ ػور اّذاف هذًظش ٍ زَليذ تسي تا ويفير هغلَب زش آهَصؽ اٍليِ ٍ هؼسوش دس دػسَس واس ٍاحذّاي هخسلف 

 .لشاس گيشد
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 قذرداوي. 7
 

تا ػداع فشاٍاى اص هذيشير ؿشور افك ػاصُ خايا ٍ ّوچٌيي ػشخشػر هحسشم خشٍطُ خٌاب آلاي هٌْذع ػليشضا وشيوي صيشا تذٍى 

 .ّوياسي آًاى، اًدام ايي خظٍّؾ هيؼش ًثَد

 

 مزاجع. 8
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