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مقدمه
يك��ي از مش��كالت اج��راي بتن در محيط با تراك��م باالي ميلگرد يا 
وجود بازشوها، عدم تراكم مناسب بتن است كه منجر به كاهش دوام 
و مش��خصات مكانيكي و كيفيتي بتن مي ش��ود. از اين جهت ساخت 
بتني كه نياز به لرزاندن نداش��ته باش��د همواره مورد توجه محققان و 

دست اندركاران اين صنعت بوده است.
نخستين بار، در سال 1986، پروفسور اوكامورا از كشور ژاپن، استفاده 
از بتن خودتراكم را به عنوان راه حلي مناسب براي بهبود دوام سازه هاي 
بتني پيش��نهاد كرد. وي در خالل تحقيقات خود متوجه ش��د كه علت 
اصلي ضعف دوام بتن در سازه ها، ناهمگن بودن بتن هنگام بتن ريزي 
اس��ت. با تالش هاي انجام شده براي دستيابي به بتني كه تحت تاثير 
وزن خود متراكم مي ش��ود، در س��ال 1988 بتن خودتراكم در مقياس 

واقعي به مرحله اجرا درآمد.
بارتوس1 بتن خودتراكم را اين چنين تعريف مي كند: »بتن خودتراكم 
بتني اس��ت كه تحت تاثير وزن خود جاري ش��ود و بدون نياز به هر 
ن��وع لرزاننده اي به طور كام��ل قالب را پر كرده و حالت همگن بودن 

خود را حفظ كند.«
كارپذيري بتن خودتراكم بايستي به گونه اي باشد كه فرآيند بتن ريزي 
بدون نياز به عمليات تراكم انجام  ش��ود و  علي رغم رواني و قابليت 
تراك��م و پركنندگ��ي خوب، از پايداري مناس��بي برخوردار باش��د. به 
اين ترتيب، اين بتن در هنگام عمليات بتن ريزي، دچار جداش��دگي 
نمي ش��ود و پس از سخت ش��دن به صورت همگن و يكنواخت باقي 

مي ماند. 
ش��ركت كيس��ون ، در گذش��ته از بتن خودتراكم در پروژه هاي خود از 
جمله پروژه باغ كتاب تهران و سدهاي سياه بيشه استفاده كرده و در 
س��ال  جاري نيز اقدام به طراحي، س��اخت و اجراي بتن خودتراكم در 

پروژه فاز 12 پارس  جنوبي كرده است. 

بتن خودتراكم در پروژه  فاز 12 پارس جنوبي
در اي��ن پ��روژه، تراكم ب��االي ميلگرد و عدم امكان تراكم مناس��ب 
بتن در برخي مقاطع به خصوص در محل پيرامون بازش��و ديوارهاي 
بتني، منجر به كاهش كيفيت بتن و لزوم صرف هزينه  دوباره جهت 
ترميم آن  مي ش��ود. بر اين اس��اس با پيش��نهاد مدير پروژه  و با تكيه 
بر تجربيات گذش��ته، با همكاري انس��تيتو مصالح ساختماني دانشگاه 
تهران به عنوان مشاور طرح، طراحي، ساخت و اجراي بتن خودتراكم 

در اين پروژه انجام شد.
 

تصوير 1

براساس برنامه  ريزي انجام شده، در مرحله اول طرح بتن خود تراكم در 
آزمايشگاه تهيه و سپس مراحل تنظيم و نهايي سازي طرح در كارگاه 
انجام ش��د. در گام بعدي، دوره  آموزش��ي دو روزه  بتن خودتراكم در 
محل پروژه با حضور بيش از 50 نفر برگزار شد. در مرحله آخر ساخت 
بتن در كارگاه و اجراي آن در سازه  هاي موردنظر با موفقيت به انجام 
رس��يد. طرح اختالط بتن به همراه نتايج آزمايش هاي انجام ش��ده در 

گزارش طراحي و اجراي بتن خودتراكم در 
پروژه فاز 12 پارس جنوبي 

تهيه كننده: واحد كنترل كيفيت پروژه ها
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جداول 1 تا 3 درج شده است. 
با توجه به گستردگي موارد مصرف بتن و تنوع شرايط در پروژه هاي 
كيس��ون، نمي  توان به آساني پاس��خي قطعي مبني بر استفاده يا عدم 
اس��تفاده از بتن خودتراكم ارائه كرد. از آنجا كه از ديدگاه مهندس��ي، 
برقراري توازن بين سه عامل كيفيت، هزينه و زمان مهم ترين مبحث 
در اجراي يك پروژه است، بايد قبل از تصميم  گيري، عوامل فوق به 
دقت بررس��ي ش��وند. بديهي است در مواقعي كه شرايط خاصي مانند 
تراك��م ب��االي آرماتور وجود دارد، اس��تفاده از بتن خودتراكم راه حل 

مناسبي است. 

اهمي��ت اس��تفاده بهين��ه از اجزاي اختالط بتن در كنار لزوم س��اخت 
دقي��ق بتن خودتراك��م، اجراي چنين بتني را نيازمند وجود يك گروه 
منس��جم مي كند كه نتيجه  آن، طي  ش��دن مطلوب مراحل بازرس��ي 
كيفي��ت و در نتيج��ه دس��تيابي به وضعيت بهينه  س��ه عامل كيفيت، 

زمان و هزينه است.

 سيمان
)kg/m3( 

 دوده سيليس
)kg/m3( 

 ماسه
)kg/m3( 

 شن بادامي
)kg/m3( 

 نسبت آب به سيمان  
)%(

 فوق روان كننده 
)%(

419311216521360/9
جدول 1-  طرح اختالط

مشخصات آزمايش
L-BoxJ RingU-BoxInitial slump flowV-Funnelستون جداشدگي

پايداري )%(قابليت پركردن )ثانيه(قابليت عبور )سانتي متر(قابليت جريان )سانتي متر(

45>12-686-2060>2>7//0 -1محدوده قابل قبول

0/782/3464830نتايج به دست آمده
جدول 2- نتايج آزمايش هاي انجام شده بر روي بتن تازه

  
نفوذ يون كلر )كلمب( جذب آب  )%( )mm( عمق نفوذ آب )Kg/Cm2( مقاومت فشاري 28 روزه مشخصات آزمايش

<2000 <2 <10 <250 محدوده قابل قبول

1952 0/21 7/9 462 نتايج به دست آمده
جدول 3-  نتايج مقاومت فشاري و دوام در آزمايشگاه
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