
 مقدمه

پیش   متر 4 معادل عمقی و مربع متر 4200 بر بالغ سطحی  با ایران بازار غربی توسعه  برج فونداسیون پروژه

 شده طراحی مگاپاسکال 60 حداقل معادل فونداسیون این  بتن مکعبی مشخصه مقاومت .است گردیده بینی

 حجیم  بتن ACI 116 کمیته  است.  شده  باال مقاومت با و خاص  بتن بتن، به یک  نوع این  تبدیل موجب  که 

 که است اندازهای به  بتن این حجم  که  گونهای  به  ، است کرده  تعریف بزرگ  سازه یک در  بتن یک  عنوان  به  را

 مکانیکی خواص مسئله بر عالوه لذا   .دارد  تغییر حجم نتیجه در و حرارت تولید  با مقابله  برای خاصی ابزار به نیاز

 انتقال ضریب دلیل  به  )آدیاباتیک(رو  در بی  فضای ایجاد  و  هیدراسیون  از ناشی حرارت تولید  مسئله بتن، این

 چرا نماید، می را ایجاب حجیم بتن ریزی  مقاطع به مربوط ضوابط  نظرگیری در لزوم  بتن، پایین بسیار حرارت

 و افزایش یافته مرور  به  آن داخلی هسته  در دما بتن، در حرارت کنترل مسئله نظرگیری در  عدم صورت  در که

 مقطع هسته در انبساط این د.می یاب کاهش آزاد، هوای با مجاورت دلیل  به  بتن سطحی الیه در دما طرفی  از

 در  کششی  تنش و هسته در فشاری  تنش ایجاد موجب مقطع،  خارجی سطحی الیه در انقباض فونداسیون و 

 در  همچنین و بتن در  حرارتی عمده ترکهای ایجاد به منجر که گردید  بتن خواهد  خارجی سطحی الیه

 به منجر بتن،  در  مکانیکی خواص کاهش بر عالوه  که شد  خواهد  (ITZ) انتقالی سطحی  ناحیه  و ریزساختار

 شد، خواهد  ... و سولفات نفوذ  کلر، یون نفوذ در مقابل آن  دوام کاهش همچنین و بهرهبرداری  قابلیت کاهش

 .است گردیده بتن در نفوذپذیری افزایش به منجر ترکها این که  چرا

 بودن پیوسته میلگردها، تراکم  ها،  شمع  وجود  دلیل به  فوق  فونداسیون  مقطع  در  اجرایی  شرایط  طرفی  از

 مناسب رئولوژی نظرگیری در  لزوم لذا و بوده خاص شرایط  یک ریزی، بتن باالی حجم زیاد و ارتفاع بتنریزی، 

 قابلیت عبورپذیری، قابلیت پرکنندگی، قابلیت پذیری، پمپ قابلیت تراکم پذیری، ریزی، بتن سهولت از اعم بتن

 .مینماید  ایجاب  را ... و جداشدگی برابر در  مقاومت 

 رئولوژی خواص دارای حجیم  بتن  یک  طرح  از ناشی عدیده  مشکالت جهت به  شد، بیان  تاکنون  که گونه  همان

 عمده  مسائل گیری درنظر و  خاص  مصالح و  افزودنی  مواد از  استفاده باال، مقاومت دارای  و همچنین مطلوب

 لزوم خاص، بتن نوع این طراحی در مهم فاکتورهای از دیگر یکی بنابراین .خواهد بود ناپذیر    اجتناب حرارتی

 به بتن نوع  این طراحی در همچنین .است بوده  گزینه ترین  انتخاب بهینه  و  اقتصادی مسائل گیری نظر  در

 و تجهیزات به  توجه  با  بتن این  تولید  نهایت  که در چرا  است شده  توجه موجود  امکانات و  مصالح تجهیزات،

 .گرفت خواهد  صورت موجود  مصالح و بتن ساخت کارگاههای محدود امکانات

 ،  دوام خواص ، ابعادی پایداری مناسب و  مطلوب تامین اهمیت گیری نظر در مستلزم بتن این طراحی لذا

 ، سنگی مصالح برای متعدد آزمایشات انجام نیازمند  ، مهم این که باشد  می رئولوژی ، خواص مکانیکی خواص

 .بود خواهد  شده سخت و تازه بتن افزودنی، آزمایشات مواد  ، آب  ، سیمانی مواد

 

 : از عبارتند  ترتیب به ، بتن این طراحی در ها شاخص مهمترین ، شده ذکر عوامل به توجه با

 زیاد ارتفاع و گستره با ویژه بتن مرکزی هسته گرمازایی شرایط  و بتن بودن حجیم  -1

 نیاز مورد  فشاری مقاومت رده محدوده در نیاز مورد باالی مکانیکی خواص های شاخص  -2

 و  شبکه ها بودن چندالیه و تراکم گستردگی، به توجه با ویژه اجرایی شرایط  و رئولوژی های شاخص  -3



 مقاطع  به دسترسی عدم

 سخت بتن مناسب کیفیت و اقتصادی ، اجرا سهولت های شاخص به توجه با مخلوط طرح سازی بهینه   -4

 شده

 شده ساخته بتن پایایی و دوام  -5

 بومی  ظرفیت های از استفاده  -6

 ابعادی  پایداری -7

 بتن ساخت در اجزاء کمترین بکارگیری -8

 موجود  امکانات بهینه بکارگیری و اقتصادی شاخصهای -9

 عملیاتی و اجرایی ضرورتهای -10

 یکدیگر با بتن اجزای دیگر و آب ، سنگدانه ، سیمانی مواد ، افزودنی مواد سازگاری از اطمینان حصول -11

 

 انجام  آزمایشگاهی و  مهندسی ،  فنی  مطالعات پیروی ، شده  گفته های شاخص به توجه با و  اساس  این بر

 .گردید  ارائه  نتایج این اساس  بر نهایی مخلوط  طرح ،و گرفته

  بودن، حجیم بر  عالوه  که  آن  متناقض و  خاص ماهیت جهت به  ،  بتن این مخلوط  طرح  ارائه  اهمیت به  توجه  با

  گردیده  انجام ماه  6 مدت طی زیادی بسیار آزمایشات تاکنون ، باشد  می  مستلزم را  باالیی فشاری مقاومت 

 : است شده انجام  کاری  حجم  گستردگی  گویای زیر  آمار که ، است

 مکانیکی  خواص آزمایشات انجام  جهت مختلف ابعاد با بتنی آزمونه 3821 از بیش خواتص  آزمایشات انجام -

 دوام  خواص  آزمایشات انجام جهت  مختلف ابعاد  با بتنی آزمونه 3168 از بیش ساخت -

 ابعادی  پایداری و  حرارتی خواص آزمایشات انجام جهت مختلف ابعاد  با بتنی آزمونه  105 از بیش ساخت -

 آزمایشات انجام بار 4200 از بیش  مجموعا با بتن مخلوط طرح  220 حدود  برای رئولوژی  آزمایشات انجام -

 پوزوالنی و سیمانی مواد آزمونه  131 از بیش  مجموعا برای  سیمانی مواد آزمایشات انجام -

 ... و  شن ، ماسه ،  سنگی مصالح آزمونه 126 از  بیش برای  سنگی مصالح  آزمایشات انجام -

 

 نحوه  ،  مصالح   (جدید  اجرایی شرایط  جهت  اصالح  همچنین و  آزمایشات این  انجام از  پس  ،  نهایی  مخلوط طرح

 : گردید  ارائه زیر جدول مطابق  ،( دما ،  ساخت ، تراکم 

 
 



 شده گرفته SSD حالت در رطوبت درصد  با   )نخودی شن و ماسه( سنگی مصالح برای  شده  ارائه های  وزن کلیه

  می  اصالح  و تغییر قابل کارشناسان توسط  ریزی بتن زمان در سنگی مصالح رطوبت درصد  به توجه با و است

 است. ه گردید  تعیین 30/0 معادل ، ها آزمایش از حاصله نتایج اساس  بر طرح این سیمان به آب نسبت .باشد 

 

 برتر  مخلوط های  طرح به رسیدن روند

انجام   نیازمند  ،  باشد  داشته را شده  گفته  های شاخص  تمام که اجرا  قابلیت با و  مطمئن مخلوط  طرح  یک به رسیدن 
 رسیدن  روند ، شد  ارائه قبلی  های مهندسی  مدارک قالب در  و  تاکنون چه  آن  .است شده ریزی  برنامه و  آزمایشات متعدد

 .است داده نشان را برتر های مخلوط طرح به
 سنگی مصالح و سیمانی نوع مواد و میزان مناسبترین تعیین برای مخلوط طرح 55 حدود آزمایشات، و مطالعات اول فاز در
 .شد  انجام  شده اشاره های شاخص دیگر و ،اجرایی  مکانیکی  ، رئولوژی خواص  تامین  به توجه  با

 انجام گوناگون  های  پوزوالن از  مختلف  جایگزینی های درصد و مختلف  مصالح روی بر آزمایشات،  از  مرحله  این  در  آنچه
 .نمایند برآورده  مناسب فشاری مقاومت فاکتور در  مارا های نیاز حداقل که بوده مخلوطی  های  طرح به  رسیدن شد، برای 

 بهترین  رئولوژی  خواص  و  معادل  زایی  حرارت  میزان  ، سیمان  عیار  میزان  همچون  هایی  پارامتر  به  توجه  با  و  از آن  پس 
 .شدند  انتخاب  جزییات روی بر  کار  همچنین  و  بیشتر آزمایشات  انجام برای  های مخلوط طرح

 فشاری های مقاومت و مناسب پوزوالنی و رئولوژی  خواص ، کشور  در  انبوه تولید  دلیل  به سرباره  پوزوالن  بین این  در
 سپاهان  سیمان  کارخانه در سیمان به آن  ترکیب  و  آن  تولیدی کیفیت  روی  بر  کنترل  توانایی  دلیل  به  همچنین  خوب و 

 خواص دلیل به بادی خاکستر پوزوالن همچنین .گردید  انتخاب راه ادامه برای  ها پوزوالن ترین اصلی  از عنوان یکی  به
 بیشتر  بررسی  جهت سرباره از  کمتر  زایی  حرارت  همچنین و  پوزوالن  این  حاوی  مخلوط  های طرح  بسیار مناسب  مکانیکی 

 .گفت قرار کارشناسان کارگروه نظر مورد 
 

 : از عبارتند پوزوالن  این نتایج مهمترین 

باالیی   وزنی  نسبتهای تا  جایگزینی توانایی  مناسب، مورفولوژی  و  شیمیایی  فیزیکی،  مشخصات به توجه  با  سرباره •
 در بتن رئولوژی  خواص  بهبود سبب  جایگزینی  باالی های  درصد  تا سرباره از  استفاده  .دارد  بتن  در  سیمان  بجای  را

 .میباشد توجه  قابل باال، کارایی  با بتن طرح  هدف  به باتوجه ویژگی  این  که  میشود

در   منفی تاثیر  و شده بتن در  انداختگی  آب کاهش سبب سیمان  از باالتر ویژه سطح داشتن دلیل به پوزوالن این •
 .ندارد جداشدگی 

 بتن موثر حرارت کنترل  در که است بتن نهایی و اولیه گیرش  در تاخیر ایجاد سرباره، خاصیتهای مهمترین از یکی •
 .بود خواهد 

کاهش   به  منجر  که داراست  را ) درصد  65 تا  (سیمان با  جایگزینی  باالی  درصدهای  در  استفاده  قابلیت  پوزوالن  این  •
 و حفظ بتن  رئولوژی بهبود  به منجر  همچنین و  شد خواهد بتن  حداکثر  دمای  و  هیدراسیون حرارت  چشمگیر  بسیار

 .شد خواهد بتن در مناسب کارایی 

 .شد  خواهد  بتن در پیوستگی و لزجت افزایش دلیل به بتن در  جداشدگی  و انداختگی آب از  جلوگیری باعث سرباره •

 بتن مورد تکنولوژی  تخصصی کارگروه تحقیقات  در پوزوالن  نوع  این  با  شده تولید  های   بتن فشاری مقاومت نتایج •
 .میباشد اعتماد  قابل  و بوده  رضایت



 به سیمان آب  نسبتهای در  مقاومت افزایش  نرخ  بهبود  جهت به پوزوالن  نوع  این  با  باال  کارایی  با  بتن تولید توانایی  •
 .میباشد پوزوالنها سایر از  بیشتر باال

پوزوالنی   خواص آن  دانههای از برخی  و بوده مخلوط صورت به و شکل  سوزنی  و آمورف  پوزوالن  این  مورفولوژی •
مکانیزم   بنابراین  .نمود خواهند  کمک مکانیکی  خواص بهبود موجب بتن در  فیلر عنوان  به صرفا  و  داشت نخواهند 

مکانیکی   خواص  بر  عالوه که بود  خواهد  پرکنندگی  و  پوزوالنی واکنش  صورت  به  فقط  پوزوالن، این  عملکردی 
 .گردید خواهد بتن رئولوژی  و دوامی خواص  بهبود به منجر  مناسب،

خواص   هرسه برای درصد 45 سرباره جایگزینی ، سیمانی مواد مکعب متر بر کیلوگرم 450 مجموع عیار در •
 .است بوده مناسب حرارتی  و  مکانیکی رئولوژی، 

رئولوژی   خواص هرسه  برای  درصد  55 سرباره  جایگزینی ،  سیمانی  مواد  مکعب  متر بر کیلوگرم  500 مجموع  عیار  در  •
 .است بوده مناسب حرارتی و  مکانیکی ،

خواص   هرسه برای درصد 65 سرباره جایگزینی ، سیمانی مواد مکعب متر بر کیلوگرم 550 مجموع عیار در •
 .است بوده مناسب حرارتی  و  مکانیکی رئولوژی، 

 
 عیار مجموع برای حرارت تولیدی کاهش خواص  و رئولوژی خواص  ، شد  بیان اول فاز تحقیقات  گزارش که گونه همان
 های درصد در البته .است بوده مناسب سرباره  جایگزینی های  درصد برای  مکعب، متر در سیمانی مواد  کیلوگرم 450

 طرفی از ولی خواهد یافت بهبود سرباره با صرفا رئولوژی خواص سیمانی مواد  مجموع  بودن کم دلیل به باالتر جایگزینی 
 کار  برای درصد  45 الی 25 جایگزینی  های درصد عیار این در  این  بنابر  .شد خواهد نتیجه کمتری فشاری های  مقاومت

 .گردید انتخاب نهایی مخلوط های طرح  در بیشتر
خواص   بر عالوه سرباره درصد 55 الی 35 جایگزینی های درصد برای ، مکعب متر در سیمانی مواد  کیلوگرم 500 عیار در

 جایگزینی درصد در که بود  آن  از حاکی  مرحله  این  در تحقیقات نتایج   .بودیم شاهد خوبی مقاومتی  خواص ، خوب  رئولوژی
 درصد در  همچنین  .شد نتیجه  مناسبی  فشاری  مقاومت مخلوط مختلف  های  طرح  در  سیمان،  بجای  سرباره  درصد  35

 این بنابر  .مناسبی هستیم بسیار  حرارتی  رفتار  شاهد  ،  رئولوژی مناسب و مکانیکی  خواص  بر  عالوه  ،  درصد  55 جایگزینی 
 .شد  نظر گرفته در  درصد  55 الی 35 جایگزینی  درصد ، سیمان عیار  این در

 

 چند   موارد  این به باتوجه نهایتا ،  کشور در سیمان تولید  کارخانه  100 از بیش  مورد در  زیر  موارد  بررسی از پس

 ها آن فشاری مقاومت و رئولوژی  خواص نتایج مقایسه برای  مخلوطی های طرح و برگزیده منتخب  کارخانه

 : قبیل از مواردی  .شد  ساخته

 سیمان  تولید  تجهیزات -

 پروژه  این برای تامین نحوه  و محل -

 سیمان دپوی های سیلو تعداد -

 سیمان تولید  های تیپ -

 سیمان  کیفی کنترل  و ساخت کیفیت  -

 کیفیت  در  ثبات -

 حجیم  این در  فونداسیون این ریزی  بتن برای  نیاز  مورد سیمان میزان  تولید  امکان -



 سیمان  تولید  های شرکت تمام بین از بجنورد و غرب سامان ، یاسوج ، سپاهان سیمان های کارخانه نهایت در

 سپاهان سیمان که بود آن از حاکی ثابت مخلوط طرح یک در  گوناگون آزمایشات انجام نتایج .شدند  برگزیده

 با سیمان انبوه تولید  امکان  و بودن نزدیک همچنین و مناسب فشاری مقاومت و  رئولوژی خواص علت به

 تری مناسب انتخاب ها سیمان دیگر به نسبت پوزوالن حاوی سیمان تولید  تجهیزات و نیاز مورد  مشخصات

 مخلوط  های طرح برای سپاهان سیمان همچنین و  سرباره پوزوالن شد، ارائه که تفاسیری به توجه با .است

 .شدند  انتخاب دوم  فاز در مطالعه مورد 

 مجموع میزان  در  بیشتر جزئیات گیری نظر  در با دیگر مخلوط  طرح  35 حدود  آزمایشات، و مطالعات دوم  فاز در

 مطالعات،  قبلی  مرحله  در  شده مشخص بهینه مصالح و  پوزوالن ، سیمان نوع و میزان از  استفاده همچنین و عیار

  قرار  مکانیکی ،  رئولوژی  تر  تکمیل  آزمایشات انجام  و  ساخت مورد  منتخب  مخلوط  های  طرح  به  رسیدن جهت

 .گرفتند 

 آزمایش و ساخت از حاصل نتایج مطابق و بررسی ها شاخص مهمترین با اول فاز مطالعات مخلوط های  طرح در

 بودند  عبارت مرحله  این  های  شاخص .شدند  ارائه مطالعات  دوم  فاز مخلوط های طرح ، مخلوط  های طرح این

 : از

 حرارتی  خواص -

 فشاری  مقاومت  -

 اجرایی شرایط  و رئولوژی خواص -

 شدند  انتخاب فوق شرایط  تامین  گیری نظر در با مخلوط های  طرح بهترین  که مطالعات  از مرحله این از پس

 قرار زیر های جنبه  از بیشتر  بررسی  مورد  و  شدند  ارائه دوم  فاز  مطالعات در  بیشتر بررسی  برای  ها طرح  این ،

 :گرفتند 

 حرارتی شاخص -

 فشاری  مقاومت  شاخص -

 رئولوژی  شاخص -

 اجرایی شاخص -

 اقتصادی  شاخص -

 دوام  شاخص -

 سازی  بومی شاخص -

 ابعادی  پایداری شاخص -

 اجزا تعداد شاخص -

 ها  طرح بهترین عنوان به زیر  جدول در  برتر مخلوط های طرح ، گرفته انجام های بررسی از پس و نهایت در

 .گردید  انتخاب

 جانبی  مطالعات و دوم ، اول  فاز های  مخلوط تمام شامل ( مختلف  مخلوط طرح 138 حدود  بررسی  از پس  و این  بنابر
 مخلوط های طرح  ،  حرارتی خواص و  مکانیکی خواص  ،  تازه بتن رئولوژی آزمایشات  انجام و  )مواد افزودنی و سازگاری 

 .شدند ارائه ،  تکمیلی آزمایشات انجام فوق برای  منتخب



 
 ،  جمله  از ها  شاخص و ابعاد همه از  نهایی بتن  کیفیت از بیشتر  هرچه  اطمینان  حصول جهت به تکمیلی آزمایشات انجام

 سازگاری همچنین و مطلوب حرارتی خواص و ابعادی پایداری خواص ، دوامی خواص ، رئولوژی خواص ، خواص مکانیکی 
 انتخاب نهایی  مخلوط  طرح  آزمایشات  این  نتایج  ارائه  از پس  .شدند انجام یکدیگر  با  شیمیایی  و  سیمانی  ، متریال سنگی

 .گردید 

 

 
 

 

 



 
 

 

 پروژه بازار بزرگ ایران 

 

در خاور    د یمرکز خر   کی و    یمذهب  ،یفرهنگ   ،یحیتفر  ،یپروژه در حال ساخت تجار  نیبزرگتر  ران،یبازار بزرگ ا

در این پروژه  آغاز شده است.    1390متر مربع در سال    1700000فاز اول این مجموعه به مساحت    است.   انهیم

 تونل وجود دارد.  6راه دسترسی بصورت پل، زیرگذر،رمپ و   52

  800000المللی ایران در ضلع غربی پروژه بی نظیر بازار ایران با زیر بنای تقریبی بیش از  مرکز تجاری مالی بین  

متر مربع واقع شده است.  با استقرار یک واحد آزمایشگاه کنترل کیفی در سایت قطعات پیش ساخته پژوهش  

و با عمل آوری   مگا پاسکال50و کنترل کیفیت بتن قطعات بزرگ تیر و ستون پیش ساخته با مقاومت باالی 

طبقه   50بخار انجام شده است. طراحی بتن خود متراکم خاص با سیمان سرباره ای برای فوندانسیون برج 

مگاپاسکال و به   50متر مکعب با مقاومت باالی  18000متر و متراژ حدود  4طرح توسعه غربی به ارتفاع 

 ی باشد.همراه کنترل حرارت هیدراسیون از جمله ویژگیهای این پروژه م

مترمربع در قسمت شرقی پروژه   100000یش از بهتل مجموعه در حال ساخت بازار بزرگ ایران به مساحت 

 اتاق است.  195و   221ستاره دارای   5متر متشکل از دو هتل  70واقع شده است. ارتفاع این هتل بیش از 

از پوزوالنها، استفاده از حداقل   در این پروژه با کاهش و محدود کردن نسبت آب به مواد سیمانی، استفاده

سیمان مناسب و بهینه سازی عیار سیمان، تامین حداکثر تراکم با استفاده از بتن های با کارایی و اسالمپ باال  

توانسته ایم تمامی معیارهای بتن با مقاومت باال و با دوام را برآورده کرده بطوریکه بطورکلی برای افزایش دوام  

د سازه های بتنی، پروژه به دو مقوله انتخاب صحیح مصالح و مواد تشکیل دهنده بتنی و  بتن و طول عمر مفی

در این پروژه از فناوریهای خاص قطعات پیش ساخته در اجرای   نیز اجرای آن توجه خاص و ویژه شده است.



ه انجام  سایت پیش ساخت  3ته در  خپارکینگ طبقاتی پروژه استفاده شده است. کنترل کیفیت قطعات پیش سا

گرفته بطوریکه از فناوریهای خاص بتنهای با روانی باال استفاده شده بطوریکه مقاومت و دوام باالی بتن ها مد  

 نظر بوده است.

کنترل کیفیت بتنهای اجرا شده و در حال اجرای پروژه بازار یزرگ ایران شامل مرکز تجاری، راههای دسترسی،  

ری مالی بین المللی ایران در ضلع غربی پروژه بعهده مرکز تحقیقات  هتل، سایت های پیش ساخته و مرکز تجا

تکنولوژی و دوام یتن دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد بطوریکه از انواع بتن ها با فناوریهای خاص و مقاومت  

 باال استفاده شده است.


