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یکی بود یکی نبود

ذهن را باید شست

جور دیگر باید فکر کرد

قطعنامه جامعه فنی و مهندسی عمران سال 1399

با موضوع اجرای اجباری مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی اجباری 6044
ل
نجم علم
بیست و سومین همایش سالیاهن ا ن ی بین ا مللی بتن آمری کا ) -(ACIشاخه اریان
 4-3دی ماه سال)2020.Dec. 23-24)1399
دبیر همایش :مصطفی احمدوند
انتشارات مرکز تحقیقات بتن(متب) ،موسسه اموزش عالی علوم و توسعه پایدار آریا و
انجمن علمی مهندسی بتن و سازه های بتنی
موسسه بینالمللی بتن آمریکا ) ،(ACIشاخه ایران
هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای این مجموعه نداشته و مسولیت نظرات و عقاید بیان شده ،به عهده مولف (مولفان) است.
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سوگندانمه مهندسان

اگر فضیلت دانشمندان کشف و تدوین اقنونمندیاهی جهان محیط رب انسان و جوامع انسانی است،منزلت و وظیفه مهندسان،هب کار گرفتن

ح مش
مس
تغ
این اقنونمندیاه ربای ییرو بهبود شرایط زیست و کار انساناهو تالش تمر ربای ل کالت جوامع انسانی میباشد و این تالش است که
س
میس
حرکت جوامع انسانی را بسوی تعالی ر می سازد.با عنایت هب این وظیفه نگین،حال که این حرفه انسان محور را رب گزیدهایم،رد مقام یک

نع
مهندس،آگااههن سوگند یاد میکنیم که رد هر قدم و اقدام زمین را که زادگاه و گورگاه انساناه و ولی مت آناهست،فراموش نکرده و کاری

انجام ندهم که رذهای از ام کاانت آن بیهوده مصرف شود و خدشای هب محیط اطراف وارد آید.

می
هنم،اریان را ،لحظهای از خاطر دور نداشته و حراست از فرهنگ ،منابع مادی و معنوی آن و کوشش ربای اتمین آبادانی ،توسعه اپیدار و

لی
سرافرازی آن را رد همه شاخهاه سرلوحه کار خود قرار دهم ،شهروندان خود را د ل وجود ی و حرفه خویش دانسته،خود را کارگزار امین و مورد

هی
اعتماد آانن تلقی کرده و از منافع آانن چون مردمک چشم مراقبت کنم و رد چ شرایطی از احترام هب ارزشهای حرمت و کرامت

جم
انسان اریانی -وافداری هب وجدان کاری ،اخالق حرفه ای و اجتماعی  -اپیبندی هب ارزش اهی اخالقی عدول ننمایم و منافع عی

اجتماعی را رب منافع فردی خود مقدم بدارم .ربای اینکه با وجدانی آگاه اقرد هب انجام این وظایف باشم،لحظهای از آموختن وآموزش دادن
فروگذار نکنم.باشد که با اپیمردی و اپیبندی هب سوگند خویش بتوانم بعنوان حرفهمندی وظیفه شناس احساس غ رور کنم!

3

بیست و سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن و زلزله
 3و  4دی ماه سال 1399

اعضای هیئت علمی بخش داخلی
•

مصطفی احمدوند

•

عباس اکبرپور

•

مرتضی حسینعلی بیگی

•

جواد برنجیان
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•

عبدالرضا سرو مقدم

•

عبدالعلی شرقی

•

نادر شکوفی مقیمیان

•

مجتبی احمدوند
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•

بیژن غزنوی

•

فرید غفاری مقدم

•

حسین کاظم

•

غالمرضا قدرتی امیری

•
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•

حامد نیرومند

•
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•
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•

علی قمری

•

محسن قائمیان

•

محمد تقی کاظمی

•

محمد صافی

•

محمدرضا کرامتی

•

عبداهلل کیوانی

•

کامران گشتاسبی

•

رحمت اهلل مدندوست

•

رضا مرشد

•

محمد صادق معرفت

•
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•

حسن میرزا بزرگ

•

فرشاد وزین رام

•

علیرضا موحد اصل

•

هادی نظرپور

•

حامد محسن زادگان

•

جواد ربیعی فر

•

علی طاهری میرقائد

•

جواد واثقی امیری

•

هومن هور نهاد

•
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•

علیرضا جاوید

•

سمیرا حسینی

•

حمزه دادگر

•

آریا احمدوند

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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نقشه راه چشم انداز توسعه پایدار بتن و صنعت ساخت و سازهای بتنی ایران
پسا کووید19-

بیست و سومین کنفرانس ملی بتن و زلزله
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
انجمن علمی مهندسی بتن و سازه های بتنی ایران
سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدار آریا
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سخن دبیر همایش:
انسان ،محور اصلی جهان است
دوران نرمال نوین پسا کرونا ،تاریخ تحول انسان است.
انسان نوین مدرن ،خود محصول دوران پسا کرونا است.
دانش ،محصول پیشرفت انسان مدرن است.
مغز انسان ،مرکز احساس ،حافظه ،دانش و علم است.

ضرورت انطباق مغز انسان با نرمال نوین ذهنی مرتبط با نرمال عینی نوین مدرن پسا کرونا

شناخت فرایند شکل گیری طرز فکر یا همان قالب های نوین ذهنی مرتبط با نرمال نوین مدرن پسا
کرونا بعنوان یک زیر ساخت ضروری برای فراگیری این نرمال نوین مدرن مطرح می باشد .درک تفکر
مدیریت همدل ،هم آوا و تحول آفرین منطبق بر آخرین یافته های علوم مغز و عصب شناسی،
همچنین توجه ویژه به آموزش بعنوان یک مقوله فرهنگی جهت یاددهی/یادگیری ذهنی تحول آفرین،
در عین بکارگیری ارزش های اخالقی و فرهنگی متناسب با مفهوم تفکر مدیریتی یاد شده نقش
محوری و کلیدی را برای انطباق با نرمال نوین مدرن شکل گرفته ایفا می کند.
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قطعنامه جامعه فنی و مهندسی عمران ممهور به امضاء و مهر بدنه جامعه یاد شده متشکل از
متولیان اجرایی اعم از بخش دولتی ،بخش خصوصی ،بنیاد های مردمی ،تولید کنندگان ،سازندگان،
مشاوران و کارفرمایان خواهان اقدامات مقتضی در خصوص اجرای قانون ،مقررات ملی ساختمان (مبحث
نهم) ،نظام بازرسی و استفاده اجباری از تکنیسین شایسته صالحیتدار و آگاه به مسئولیت فردی
حرفه ای و نیز اجتماعی خود ،پایبند به ارزش های اخالقی و وفادار به وجدان کاری در پروژه
های ساخت و ساز برای تحقق ارتقای کیفی ساخت و سازهای بتنی بادوام مقاوم در برابر زلزله،
انفجار،آتش سوزی ،سیل و محیط فعال خورنده همسو با توسعه پایدار اقتصادی ،اجتماعی و
سالمت محیط زیست ،جهت اجرا به سازمان های مسئول کشور ارایه گردیده تا بهبود جامعه و
بهزیستی جوانان امروز به سود نسل آینده را شاهد باشیم ،که علی رغم پی گیری های مکرر تا کنون
این امر میسر نشده است .از این رو سواالت مطرح شده در قطعنامه که تا کنون پاسخ شفافی بدان ها
داده نشده مجددا طرح می شود.
 چرا انسان ایرانی همیشه دوراندیش ،برای برون رفت از بحران پیش روی جامعه ایران پساکرونا ،مدیریت دیر هنگام را انتخاب کرده است؟
 براستی دالیل عدم موفقیت در بازرسی و نظارت مطلوب براجرای مقررات ملی ساختمان واستانداردهای ملی اجباری کدامند؟
 این دالیل از کجا سرچشمه می گیرد؟ کدام نهادها و یا سازمان ها ،مسئول نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان و استانداردهایملی اجباری شماره (6044بتن آماده-ویژگی ها) و استفاده اجباری از تکنیسین شایسته
صالحیتدار کارگاهی در جهت ارتقای کیفیت ساخت و سازهای بتنی بادوام مقاوم در برابر زلزله
مورد نظر مقررات ملی ساختما ن می باشند؟
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 به راستی چرا با وجود قانون ،مقررات ملی ساختمان و استاندارهای ملی اجباری الزم برایکنترل کیفیت فرایند تولید بتن آماده ،ارتقای کیفی ساخت و سازهای بتنی عملیاتی نمی شود ،آیا
باید زلزله باز هم جان تعداد بیشتری از ایرانی ها را بگیرد؟

مشاهدات برآمده ازوقایع انقالب های صنعتی ،فراصنعتی ،شبکه اینترنتی و همچنین
یافته های پژوهش های علوم مغز ،ذهن و شبکه عصبی شناختی نشان می دهد که انسان
نوین مدرن پساکرونا درآستانه نوعی پارادوکس میان فرهنگ سنتی و ارزش های
فرهنگی نرمال نوین مدرن پساکرونا درجوامع گلوبال قرار گرفته است
ما ایرانیان در شرایط کنونی با پذیرش این واقعیت که نوعی پارادایم عینی در جهان شکل گرفته که
مواجهه با آن ضروری است با تمرکز بر تفکر مدیریت همدل ،هم آوا و رهبری تحول آفرین ،همچنین
برنامه ریزی در حوزه های تکنولوژی ارتباطات ،اینترنت اشیا ،پردازش ابرداده ها  ،هوش مصنوعی و
رژیم های انرژی تجدیدپذیر همسو با توسعه پایدار از اروپا و آمریکای در شرف تکوین پیشی خواهیم
گرفت.
هیچ قوم و ملتی بهتر از ایرانی ها نمی تواند همچون پدری قصه گو با وجود مادری غصه خور ،شاعری
و داستان سرایی ملی نماید ،آن زمان که ایرانیان معنای واقعی پدیده هایی همچون انقالب های
صنعتی ،فراصنعتی و پندامی کووید ،19-مدیریت تغییرات پارادایم عینی و ذهنی ،ارزش های اخالقی
انسانی و فرهنگی نوین مدرن را درک نمایند ،قادر خواهند بود تا با نیرویی سریع و غیرقابل رقابت
حرکت کرده و روباهایشان رابه واقعیت بدل نمایند.
برون رفت از بحران
تنها با دولتی مصمم که تصویری مشخص و شفاف از سناریو آینده های متفاوت ممکن ،محتمل و
مطلوب تحقق پذیر ازمسیر توسعه پایدارملی داشته ،در تعامل نزدیک با حوزه های بخش خصوصی و
بنیاد های مردمی آگاه به قوانین ،مقررات ملی ساختمان و استانداردهای نوین ملی و بین المللی بوده
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و با آنها همداستان شده ،می توان از بحران عبور و آینده ای سبز را برای نسل امروز و آینده محقق
ساخت.
آیا در شرایط نرمال نوین مدرن پساکرونا ،ادامه مسیر توسعه ملی در ایران که هنوز هم
مورد تفاهم ارگان های مختلف حکومتی قرار نگفته است ،همچنان میسر است؟
شرایط جهانی سرمایه و حرکت در مسیر توسعه ملی:
بزرگ ترین بحران سرمایه جهانی قرن ،پندامی بیماری کووید 19-است ،دامنه و اهمیت این
پندامی به قدری زیاد است که بحران مالی ،اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن حتی رکود
بزرگ مالی سال های گذشته را نیز تحت الشعاع قرار داده است.
شوک مالی ناشی از این بیماری ،بیانگر این واقعیت است که زنجیره جهانی عرضه و توزیع کاال ها
بسیار آسیب پذیر است بطوریکه می تواند با یک بحران نوین جهانی براحتی مختل شود .در نتیجه،
همه گیری ویروس کرونا نه تنها پیامدهای اقتصادی طوالنی مدت را بدنبال داشته ،بلکه با تغییرات
اساسی و برقراری پارادایم عینی نوین ،انتقال به مرحله جدیدی از سرمایه داری جهانی را منجر شده

که البته کل سیستم را بی ثبات تر می نماید.
شیوع ویروس کرونا همچون یک جنگ جهانی تمام عیار کشورهای در حال توسعه را در تمام ابعاد
موجود اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،اخالقی و حتا اخالق سیاسی بویژه فرهنگی ،سیستم آموزشی،
مراقبت های بهداشتی ،بازار کار ،عادات و طرزفکر نوین مدرن جامعه و غیره تحت تاثیر خود قرار داده
است بطوریکه در سال های آتی بسیاری از دولت ها بر مشکالت داخلی خود متمرکز شده و برای
خودکفایی تالش می نمایند.
اجرای اصول تفکرمدیریت همدل ،هم آوا و رهبری تحول آفرین:
مرکز تحقیقات بتن(متب) ،بعنوان یک موسسه پژوهشی(موسسه پژوهشی منتخب برتر کشور) و
سازمانی انسان محور ،از بیست و پنج سال گذشته تا کنون برای برقراری رابطه و پیوند میان جامعه با
9

بیست و سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن و زلزله
 3و  4دی ماه سال 1399

صنعت و دانشگاه ،همچنین شکل گیری جامعه ای شهروند محور ،حاکمیت قانون ،مقرارت ملی
ساختمان و رعایت استاندارد های ملی و بین المللی تالش می نماید.
این مرکز با آگاهی از شرایط موجود بحران ناشی از پندامی بیماری کووید 19-و ظهور
پارادایم نرمال نوین مدرن ،برآن است تا با اجرای مدیریت همدل ،هم آوا و رهبری تحول آفرین
منطبق بر طرزکار مغز انسان (آخرین یافته های پژوهش های علوم مغز ،ذهن و عصب شناسی) و با
الهام از کادر درمانی کشور بویژه بانوان پرستار که مرزهای تعهد حرفه ای و حتی اجتماعی خود را در
نوردیده و حتی از جان شیرینشان به نفع هموطنانمان گذشته اند ،بعنوان کلید اصلی مواجه با بحران
ناشی از شیوع کرونا ،همچنین ترویج فرهنگ نوین و مدرن ،تفکر خالق ،انعطاف پذیر ،اندیشه منطقی،
نظریه خردورزانه ،با نگاه ویژه به آموزش بعنوان یک مقوله فرهنگی و استفاده از آموزش تحول آفرین
ترکیبی دانش و یادگیری فعال مهارت های تکنیکی ،تکنیسین شایسته صالحیتدار کارگاهی و متعهد به
مسئولیت حرفه ای فردی و اجتماعی خود را برای استفاده اجباری در پروژه های ساخت و سازهای
بتنی تربیت نماید تا از طریق اعمال حاکمیت قانون و مقررات ملی ساختمان و رعایت استانداردها
گامهایی موثر را به سوی تحقق ایرانی آگاه ،آباد ،آزاد و شکوفا بردارد
هدف همایش :بیست و سومین همایش ملی سالیانه با موضوع کنفرانس ملی بتن و زلزله امسال
نیز در شرایطی متفاوت فضایی نوین مدرن انتزاعی محرک انگیزه ،خالقیت ،اندیشیدن ،آگاهی و
مسئولیت پذیری را فراهم می آورد تا جامعه مهندسی عمران کشور و تمامی دست اندرکاران حوزه
صنعت بتن و ساخت و سازهای بتنی (مهندسان مشاور ،پیمانکاران ،تولید کنندگان ،کارفرمایان و
مجریان پروژه های عمرانی) ضمن همدلی ،هم آوایی ،هم اندیشی ،همگرایی ،و بهره مندی از خرد
جمعی ،زمینه اعمال مدیریت تغییر و تحول در دوران پسا کرونا را با نمود بیش از پیش اینترنت اشیا
و هوش مصنوعی درجهت رشد و توسعه اقتصاد فرهنگی و اجتماعی فرهنگی درخدمت امنیت و
توسعه ملی فراهم آورند.
بهبود کیفی ساخت و سازهای بتنی متناسب با طرزفکرنرمال مدرن نوین دوران بحران پساکرونا ،با
وفاداری به وجدان کاری ،احترام به شعور اجتماعی و منش فرهنگ نرمال نوین مدرن و البته
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حاکمیت قانون ،رعایت مقررات ملی ساختمان و استاندارهای حوزه صنعت بتن و ساخت و سازهای
بتنی ،به ویژه استاندارد ملی اجباری بتن آماده-ویژگی ها و نظام بازرسی و نظارت کنترل کیفیت
فرآیند تولید بتن ،ساخت و سازهای بتنی و صد البته استفاده از تکنیسین متخصص شایسته
صالحیتدار کارگاهی میسر خواهد شد.
امید است پدران و مادران این سرزمین روایتگران شایسته داستان ملی برای ایرانی آگاه ،آزاد ،آباد و
شکوفا همسو با توسعه پایدار(اقتصادی فرهنگی ،اجتماعی فرهنگی و بهداشت محیط زیست)
درخدمت بهبود جامعه ،امنیت و منافع ملی برای نسل آینده و بچه های ایران عزیز باشند.
ما به آینده مطلوب می نگریم ،زیرا بقیه عمرمان را در آن سپری خواهیم کرد!
رییس مرکز تحقیقات بتن (متب)
مصطفی احمدوند
ACI Fellow
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تاثیر ابعاد و روش اصالح سطوح خرده الستیک بکار رفته در بتن
برخصوصیات دوام بتن
محمد مهدی جباری ،*،1محسن کریمی

2

 *،1عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلمی واحد شیراز
 2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه آزاد اسلمی واحد شیراز

چکیده
رشد روز افزون صنعت ساخت و ساز در حوزهی سازههای بتنی موجب شده است این مااده با عناوان یکای از ار
مصرفترین مواد در قرن اخیر شناخت شود .بتن جزء اساسی ترین زیرساختهای ساختمان مدرن است ،با هماین
دلیل استحکام و دوام آن نقش مهمی ایفا میکند  .اصوال در هر سازه بتنی الزم اسات مقاومات و بهرهدهای آن در
عمر مشخصی ک برای آن لحاظ شده ،حفظ گردد .در بسایاری از شارایم محی،ای ،دوام از اهمیات فو العاادهای
برخااوردار اساات .نفور ااتیری بااتن یکاای از ارامترهااای بساایار مهاان و تعیااین کننااده دوام بااتن اساات ک ا میاازان
خسارت تیری بتن در برابر عوامل خارجی مانند سولفاتها ،کلریدها و سایر عوامل مخار شایمیایی اسات .دوام
ناکافی ب صورت از هن اشیدن بتن ظاهر میشود ک میتواند در اثر عوامل خارجی یا داخلی موجاود با صاورت
فیزیکی ،شیمیایی و یا مکانیکی درخود بتن اتفا بیافتد .هدف از این اووهش تااثیر ابعااد و روا اصالط سا،وط
خرده الستیک بکار رفت در بتن بر خصوصیات دوام باتن باا اساتفاده از ماواد شایمیایی اساید ساولفوریک بارای
اصلط س،وط ررات الستیک ها و ایجاد یک س،ح متخلخل و زبر جهت ایجاد درگیری و چسبندگی بیشتر و
همچنین نفور خمیر سیمان ب درون س،وط متخلخل شده ررات الساتیک هاا و با تبا آن افازایش وزن ررات
الستیک و جلوگیری از شناوری و بهبود دوام بتن گردد. ،در ادام بتن حاوی خارده الساتیک باا ابعااد  ۱الای 2
میلی متر رداخت و دوام این بتن را در راستای اصلط س،وط خارده الساتیک در محلاوش شایمیایی ماورد بررسای
قرار داده و برای انجام این فرایند از غوط ورکردن خرده الستیک در اسید با مقیاس  ٪ ۱۵و  ٪2۰طی مدت زمان
مشخص بت ن مورد نظر ساخت و استفاده شده است .نتایج نشاان دهناده بهباود مقاومات فشااری و دوام نمونا هاای
حاوی خرده الستیک اصلط شده با اسید می باشد.
کلیدواژه :خرده الستیک .اصلط س،وط .دوام .یون سولفات،یون کلراید
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ارزیابی واکنش سیلیسی قلیایی سنگدانههای معادن شن و ماسه تهران با استفاده
از آزمایش پتروگرافی و انطباق آن با نتایج آزمایش مالت منشوری تسریع شده
سیده سارا موسوی هراتی ،1سید محمود فاطمی عقدا ،2مهدی تلخابلو ،3امیرمازیار رئیس قاسمی

4

 -۱کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی ،گروه زمین شناسی کاربردی ،دانشگاه خوارزمی تهران
 -2استاد،گروه زمین شناسی کاربردی ،دانشگاه خوارزمی تهران -3 ،استادیار ،گروه زمین شناسی کاربردی ،دانشگاه خوارزمی تهران
 -4ووهشگر مرکز تحقیقات مسکن ،راه و شهرسازی

چکیده
سنگدان ها ،مجموع ای از ق،عات سنگی معدنی در اندازههای مختلف از حدود  7۵میکرون تا  7۵میلیمتاار هسااتند و با شااکلهااای
مختلفی در کارهای ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرند ک یکی از مهنتاارین کاربردهااای آنهااا اسااتفاده در تهیا بااتن مایباشاد.
خرابی بتن در اثر واکنش بعضی کانیهای موجود در انواع سنگها ،ک ب عنوان سنگدان های بتن مورد استفاده قاارار ماایگیرنااد ،و
قلیای محلوش در بتن ک عمدت ًا در سیمان رتلند وجود دارد ،روی میدهد .ب این دیده واکنش قلیایی ساانگدان هاا گفتا ماایشااود.
هیدروکسیدهای قلیایی ک از قلیاییهای موجود در سیمان یا مناب دیگر نشأت میگیرند ،با سیلیس فعاش موجود در ساانگدان  ،یااک
ژش سیلیسی قلیایی را تشکیل میدهند ک در طوش زمان با وجود رطوباات منبساام و متااورم ماایشااوند ،کا ایاان ،بااا گتشاات زمااان،
موجب تخریب بتن میشود .بنابراین بررسی خواص واکنشزایی سنگدان ها از اهمیاات ویااوهای برخااوردار اساات .در ایاان تحقیا ،
برای تعیین میزان واکنشزایی سنگدان ها بررسی تروگرافی و آزمایش تسری شااده منشااور ماالت اسااتفاده شااد کا هاادف از ایاان
مقال  ،ان،با نتایج تروگرافی سنگدان با نتایج تسری شده میباشد.
جهت انجام ووهش سنگدان ها از چند معدن در اسااتان تهااران م،اااب بااا اسااتاندارد رکاار شااده مااورد م،العا میکروسااکو ی و
آزمایش تسری شده قرار گرفت شدند .نتایج حاصل از ووهش نشان میدهااد وجااود کااانیهااای مضاار از جملا ساایلیسهااای
میکروکریستالین ،ان واع مختلف توف سیلیسی ،زئولیتی ،کربنات و آندزیتی ،سنگ آهک سیلیسی و سیلیسی بودن زمینا برخاای
از سنگدان ها ،نشان دهنده نامرغو بودن این سنگدان ها است ک در صورت استفاده ،موجب انبساط و تورم بااتن و در نهایاات
گسیختگی سازه خواهد شد .همچنین نتایج ب دست آمده از آزمایش  ASTM C1260تأییاادی باار صااحت نتااایج و اهمیاات
انجام آزمایش تروگرافی ب منظور انتخا مصالح مناسب بااا صاارف هزینا کاان در ماادت زمااان کوتااه قباال از اجاارای طاارط
اختلط بتن است.
کلمات کلیدی :سنگدان  ،واکنش قلیایی ،بتن ،آزمایش تروگرافی  ،ASTM C295آزمایش  ،ASTM C1260معادن شن و ماس
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آنالیز کامل سدهای بتنی قوسی برای حاالت بحرانی
پیام ستوده ،1علیرضا دانشیار ،2مسعود میرمحمدصادقی ،3محسن قائمیان

4

 -1دانشجوی دکترا ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران
 -2دکترا ،دانشکده عمران ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران
 -3دانشیار ،واحد آ و محیم زیست ،مرکز تحقیقات و آموزا عالی اصفهان ،وزارت نیرو ،اصفهان ،ایران
 -4استاد ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران

چکیده
از انواع بارگتاریهایی ک برای آنالیز سیستن سد بتنی قوسی ب همراه مخزن و فونداسیون در نظر گرفت مایشااود ماایتااوان با
بارگتاری استاتیکی ،بارگتاری حرارتی و همین،ور بارگتاری لرزهای اشاره کرد .از آنجاییک سدهای بتنی قوسی از نظر یااک
سازه بتنی باریک محسو میشوند ،بارگتاری حرارتی برای آنها از اهمیت ویااوهای برخااوردار اساات .در طااوش یااک ساایکل
ساالن تغییرات حرارت در سایت سد زمانهایی وجود دارد ک توزی تنش حداکثری در آن زمان اتفا میافتد .ایاان لحظااات
در یک بازه مشخص از مقادیر اکسترمن دمایی فصلی ب وقوع می یوندند .برای در نظر گرفتن حاالت بحرانی ،اعماااش همزمااان
بارگتاریهای مختلف در این م،الع مورد بررسی قرار گرفت است .ب عبارت دیگر ،در زمانهااای وقااوع تاانشهااای حرارتاای
ماکزیمن بارهای لرزهای و استاتیکی نیز ب سیستن اعماش شدهاست .در این م،الع  ،از یااک سااد بتناای قوساای در ایااران اسااتفاده
شدهاست .خصوصیات مصالح این سد طی یک آنالیز کالیبراسیون از قبل مشخص شدهاساات .چهااار حالاات مختلااف آنااالیز در
حالت بحرانی در این م،الع در نظر گرفت شدهاست ک شامل بارگتاری تحت بارهای کلی در زمان سرد و زمان گاارم ساااش و
همین،ور در حالت های مخزن خالی و مخزن ر است .بااا اسااتفاده از ایاان نتااایج ،دیااد بهتااری باارای حاااالت اکسااترمن رفتاااری
سدهای بتنی بدست میآید ک در رفتارشناسی سدها و همین،ور نگهداری از آنها میتوان بسیار کاربردی باشد.
واژههای کلیدی :سیستن سد-مخزن-فونداسیون ،آنالیز حرارتی ،آنالیز لرزهای ،ترکیب بار بحرانی
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مقایسه روش بلوغ و بلوغ ارتقا یافته در تخمین مقاومت فشاری بتن خود
تراکم
سحر کاظمیفرد ،1ساسان معتقد* ،2فرشته اوزن زاده

3

 -۱دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی سازه ،دانشگاه صنعتی خاتن االنبیاء بهبهان ،بهبهان ،ایران
 -2استادیار ،گروه مهندسی عمران ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه صنعتی خاتن االنبیاء بهبهان ،بهبهان ،ایران
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد ،آ و سازه هیدرولیکی ،دانشگاه صنعتی خاتن االنبیاء بهبهان ،بهبهان ،ایران

چکیده
روا بلوغ برای تخمین مقاومت بتن ،مقاومت را براساس داده های واقعی تاریخچ دمااای بااتن در محاال تخمااین ماای زنااد .با
همین دلیل روا بلوغ سعی دارد اختلف بین نرخ هیدراتاسیون نمونا آزمایشااگاهی و بااتن درجااا را بکاهاد .البتا روا بلااوغ
نیازمند توسع راب ،مقاومت بلوغ است(ک منحنی کالیبراسیون نیز گفت می شود) ک مخصوص بتن با طرط اختلط مورد نظاار
است .هرگون تغییر در اجزاء مخلوط میتواند منحنی را اریب و غیرقابل اعتماد کند .ب همااین ترتیااب روا بلااوغ در تخمااین
مقاومت بتن با مشکلتی مواج است .برای حل این مشکل روا بلوغ ارتقا یافت یشنهاد شده است .در این مقالا توانااایی ایاان
دو روا در تخمین مقاومت بتن خود تراکن مورد استفاده قرار گرفت اساات .با ایاان منظااور از  3طاارط مخلااوط باارای کااالیبره
کردن راب ،بلوغ ارتقا یافت استفاده شده است .نتایج نشان می دهد ک بلوغ ارتقا یافت با توجا با طاارط ،دقاات تخمااین را باااال
برده است .ب این ترتیب توصی میشود ک این روا جایگزین روا معموش بلوغ شود.

واژههای کلیدی :بلوغ سنج ،عمل آوری بتن ،کسب مقاومت ،درصد رطوبت ،درصد هوا
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بررسی پارامترهای تاثیرگذار برپاسخ لرزه ای برج آبگیر واقع در مخزن
سدهای بتنی
سروش رساطلب ، 1محمد تقی احمدی ،2محمد عالم باقری
-1

3

دانشجوی دکتری سازه های هیدرولیکی ،دانشکده مهندسی عمران و محیم زیست ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
-2

-3

استاد گروه سازه های هیدرولیکی ،دانشکده مهندسی عمران و محیم زیست ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
استادیار گروه سازه های هیدرولیکی ،دانشکده مهندسی عمران و محیم زیست ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران

چکیده:
در مقال حاضر حساسیت ارامتر های مختلف بر اسخ دینامیکی برج آبگیر استوان ای توخااالی تحاات اناادرکنش بااا سااد بتناای
وزنی  ،ی ،آ داخلی برج و مخزن مورد م،الع قرار گرفت .سیستن با المان س بعدی در اجزا محدود با روا الگرانااوی –
اولری با تحلیل در تاریخچ زمان مدلسازی و صحت سنجی گردید .ارمترهای ارتفاع  ،شعاع  ،عما آ داخلاای و یرامااونی
برج ،جنس ی و فاصل برج از سد مورد بررسی قرار گرفت .با استفاده از روا طراحی آزمااایش ساا،ح اسااخ تعااداد و نحااوه
مدلسازی تست ها طراحی گردید .همچنین مدش ها تحت تحریک افقی زلزلا هااای تفاات ،ایر ینیااا و منجیاال اصاالط شااده باار
اساس طیف تیپ دو در مناط لرزه خیزی بسیار زیاد آیین نام  28۰۰قرار گرفت .از تحلیل نتایج بدساات آمااد کا شااعاع باارج
بیشترین تاثیر را بر جاب جایی نسبی تاج برج های آبگیر دارد ب طوریک با افزایش شعاع برج جاب جایی نسبی آن کاااهش ماای
باید .ارامتر عم آ داخلی برج دومین عامل تاثیر گتار بر جاب جایی نسبی تاج برج می باشد ک این اثر گتاری ابتدا تا تراز
یک چهارم ارتفاع برج روند کاهشی و س از آن تا تراز تاج برج اثر افزایشی سریعی بر اسخ لرزه ای تاج برج دارد .همچنین
مشخص گردید نسبت مدوش االستیسیت بتن ب ی در محدوده مورد م،الع کمترین تاثیر را بر جاب جایی نسبی برج دارد.
واژه های کلیدی :برج آبگیر ،اندرکنش برج-آ  -سد بتنی -ی  ،اسخ لرزه ای ،فشار هیدرودینامیکی
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بررسی رفتار مکانیکی کامپوزیتهای سیمانی مهندسی شده با استفاده از
مصالح داخلی
ابراهیم صادقی ،1داود مستوفی نژاد ،2علیرضا سلجوقیان

3

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 -2استاد دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 -3استادیار دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده
یکی از مهنترین موضوعهایی ک در ده های اخیر ب آن توج شده است ،ساخت و تولید انواع بتنهایی اساات کا عاالوه باار
سبک بودن ،دارای خواص مقاومتی باال و شکل تیری مناسب باشد .یکی از این نوع بتنها  2ECCاست ک توساام رفسااور
لی در ساش  ۱993اختراع شد .بتن  ECCاز موادی ساخت شده است ک برای ایجاد حداکثر شکل ااتیری طراحاای شاادهانااد و
کامپوزیت سیمانی مهندسی شده نامیده میشوند .بتن  ECCبا دلیاال عماار طااوالنیتاار و دوام باایشتاار ،در دراز ماادت از بااتن
معمولی ارزانتر است .استفاده از مصالح جایگزین سیمان ،یکی از راههای کاهش آلودگی محیم زیست در جهت توسااع ی
ایدار است  .در همین راستا ،استفاده از مصالح سیمانی نظیر سرباره ،میکروساایلیس و ااوکزاش با جااای ساایمان ،باعا کاااهش
آلودگی محیم زیست میگردد .در ووهش حاضر ،ب بررسی خواص مکانیکی نمون های ساخت شده بااا بااتن  ECCاز جملا
مقاومت فشاری و خمشی رداخت شده است .میزان الیاف استفاده شده در این ووهش ۱/9 ،درصد حجمی میباشد .آزمااایش
مقاومت فشاری با نمون های مکعبی  ۱۰۰میلی متر و آزمایش خمااش چهااار نق،ا ای بااا نمونا هااای منشااوری 4۰ × ۱۰۰ × 3۵۰
میلی متر ،در سن  7روز بر روی نمون های  ECCانجااام شااد .در ایاان تحقیا  ،با بررساای خااواص مکااانیکی کامپوزیااتهااای
سیمانی مهندسی شدهی ساخت شده با استفاده از مصالح سیمانی داخلی نظیر ساارباره ،ااوکزاش و میکروساایلیس ،رداختا شااده
است .نتایج نشان داد ک استفاده از میکروسیلیس و وکزاش ،باع

افزایش مقاومت فشاری میگردد .هنچنین مقاومت خمشی

طرط اختلطی ک در آن از  4/۵درصد وکزاش ب جای سرباره استفاده شده است ،با مقاومت خمشی طرط اختلطی ک در آن
از سرباره استفاده شده است ،تقریبا برابر است.
کلمات کلیدی :کامپوزیت سیمانی مهندسی شده ( ،)ECCآزمایش مقاومت خمشی ،شکل تیری ،وکزاش ،میکروسیلیس.
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ها در ترمیم بتن وتاثیر آن برخواص بتن خودترمیمکاربرد باکتری
(یک مطالعه مروری)
3

دکتر حمیدرضا ربیعی فر /1فریبا شکوهی* 2زهرا آشتیانی عراقی

 -۱استادیار ،گروه تحصیلت تکمیلی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسلمی -واحد جنو تهران ،ایران.
 -2دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسیعمران -مدیریت و مهندسی ساخت ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسلمی-واحد جنو تهران ،ایران.

 -3دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسیعمران -مدیریت و مهندسی ساخت ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسلمی-واحد جنو تهران ،ایران.
چکیده
در این تحقی روا های خودترمیمی بتن ،بویوه روا استفاده از ای های زیستی ( باکتری ها) در خود ترمین بتن مورد
بررسی مروری قرار گرفت .همچنین تاثیر افزودن باکتری ها بر خصوصیات بتن م،الع شد .بروز ترک ها در بتن ب دالیل
مختلف ،امری اجتنا نا تیر است و کاهش مقاومت و آسیب دیدن بتن در شرایم محی،ی ک موجب تخریب های س،حی و
خوردگی آرماتورهای تقویت کننده می شود ،بتن را نیازمند ترمین و بازسازی های مداوم و تکرارشونده میکند .ب همین
جهت این موضوع چالش مهمی در صنعت سا ختمان ایجاد کرده است ،در ده گتشت تکنولوژی خود ترمیمی بسیار مورد
توج محققان واق شد و مواد و ترکیبات معدنی یا لیمری و اخیرا ترکیبات آلی و فناوری های زیستی متنوعی مورد آزمون و
استفاده قرارگرفت .هدف این تحقی بررسی ترمین های مبتنی بر استفاده از باکتری های تولیدکنندۀ ترکیبات کلسین و نیترات
های رکننده ترک های ریز بتن در معرض رطوبت و هوا است .تحقیقات گتشت از ساش 2۰۱7تا 2۰2۰میلدی ،مبتنی بر این
تکنیک چ ب صورت مروری و چ ووهشی ،مورد بررسی قرارگرفت و نشان داد ک تکنیک های معدنی سازی زیستی نتایج
امید بخشی در آ

بندی میکرو ترک های بتن دارند و نتایج تحقیقات بیانگر آن است ک روا استفاده از حامل و کپسول

سازی باکتری ها ،نسبت ب روا کاربرد مستقین بهبود بیشتری در بتن ایجاد میکند وتقریبا همیش موجب افزایش مقاومت و
دوام بتن میشود؛ اگرچ ک شرایم محی،ی مانند درج حرارت ،نوع مواد مغتی و درج  pHو متغیرهایی مانند غلظت ،نوع
باکتری و حامل ها بر میزان ترمین بتن تاثیر دارد.
واژههای کلیدی :باکتری ،ترمین  ،بتن ،خودترمین ،سازه
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بررسی اثر فوالد محصورکننده در شکلپذیری ستونهای بتن مسلح با
استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی
* سعید سرودلیر ،1سید روح اهلل حسینی واعظ ، 2حسین نادرپور

3

 -۱دانشجوی دکتری مهندسی عمران ،گرایش سازه ،دانشگاه علن و فرهنگ تهران
 -2دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قن
 -3دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

چکیده
در طراحی لرزهای سازههای بتن مسلح ،الزم است عضوهای سازهای ب قدر کافی شااکل ااتیر باشااند تااا بتواننااد در حااد قاباال-
توجهی انرژی زلزل را جت و مستهلک نمایند .محصور کردن هست ی بتن در یک عضو سازهای یکی از رواهااای افاازایش
شکل تیری آنها است .این اثر برای عضوهایی ک تحت اثر بارهای محوری زیاد قرار میگیرند اهمیاات بیشااتری دارد .شاابک
عصبی مصنوعی ،یک سیستن ردازا اطلعات است ک الهام گرفت از شبک های عصبی زیستی ماایباشااد و هماننااد انسااان بااا
استفاده از مثاشهای موجود آموزا میبینند .شبک های عصبی مصنوعی ابزارهایی قدرتمند باارای حاال مسااائل یچیااده و یااافتن
ارتباط بین ارامترهای موجود میباشند .در این تحقی اثر محصورشدگی در شااکل ااتیری سااتونهااای بااتن مساالح باتوجا با
وجود ارامترهای مختلف و روابم یچیااده بااین آنهااا از شاابک هااای عصاابی مصاانوعی اسااتفاده شاادهاساات .باارای ایاان منظااور
مجموع ای از دادههای آزمایشگاهی از آزمایشات مختلف برای آمااوزا شاابک عصاابی جما آوری گردیاادهاساات .مقاوماات
فشاری بتن ،تنش تسلین آرماتورهای عرضی ،نسبت بار محوری ب ظرفیت باربری ستون و س،ح مق ،آرماتورهای عرضی با -
عنوان ارامترهای ورودی شبک در نظر گرفت شدهاست .تاب هدف ضریب شکل تیری میباشااد .بااا توجا با نتااایج با دساات
آمده در مدشسازی ستونهای بتن مسلح محصورشده با استفاده از شبک های عصبی مصاانوعی ،خ،ااایی با میاازان  ۰/47درصااد
نسبت ب دادههای اصلی مشاهده گردید ک بیانگر آن است ک شبک ب خوبی آموزا دیده است .همچنین ضااریب همبسااتگی
شبک ی طراحی شده  ۰/999میباشد .در نهایت با بررسی روابم موجود بین ارامترهای مختلف ،تأثیر ارامترهااای مختلااف باار
شکل تیری ستونهای بتنآرم را بررسی شده است.
واژگان کلیدی :بتن با مقاومت باال ،فوالد محصورکننده ،شکل تیری ،ستونهای بتنآرم  ،شبک های عصبی مصنوعی
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بررسی مکانیک شکست سد بتنی وزنی کوینا با استفاده از تحلیل احتماالتی
ستاره فرهنگ ،1مجید پاسبانی خیاوی

2

 -۱دانش آموخت عمران ،سازه های هیدرولیکی ،دانشگاه محق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 -2دانشیار گروه عمران ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه محق اردبیلی ،اردبیل ،ایران

چکیده
سدهای بتنی از جمل سازههایی هستند ک ب دالیل مختلف اعن از اهمیت اهداف ساخت و نیز شاادت و حساساایت خ،اارات و
صدمات ناشی از خرابی احتمالی آنها ،ارزیابی مستمر ایمنی و عملکردشان مهن بوده و تحلیل قابلیت اطمینااان ایاان سااازههااا از
اهمیت ویوهای برخوردار میباشد .مقال حاضر ،ب تحلیل حساسیت سد بتنی وزنی نسبت ب مدوش یانگ بتن بدنا بااا اسااتفاده از
روا نمون برداری مکعبی التین ) (LHSک فرم یشرفت تر و مناسب تر روا شبی سازی مونت کارلو میباشد ،ماای ااردازد.
مدشسازی سیستن سد ،مخزن و فونداسیون ب صورت دو بعاادی و بااا اسااتفاده از روا اجاازا محاادود در ناارم افاازار ANSYS
انجام شده است .سد بتنی وزنی کوینا ب عنوان م،الع موردی و با اعماش شتا نگاشت زلزل سانفرناناادو در دو جهاات افقاای و
قائن مورد بررسی واق شده است.جهت بررسی گسترا ترک از مدش ترک منفرد استفاده شده اساات .در ایاان تحلیاال ،ماادوش
یانگ ب عنوان متغیر ورودی تصادفی و حداکثر تغییر مکان افقی ،تنش اصلی اوش و تنش اصلی سوم در نقاط بحرانی ب عنااوان
متغیر خروجی در نظر گرفت شده اند .در نهایت ب بحا و بررساای حساساایت ارامترهااای خروجاای نساابت با متغیار تصااادفی
ورودی با ارائ منحنیهای ب دست آمده از تحلیل رداخت شده است.
واژههای کلیدی ، LHS :مونت کارلو ،ANSYS ،سد کوینا ،ترک منفرد
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بررسی هزینه و فایده تغییر ساختمان های معمولی به ساختمان سبز به کمک
نظریه بازی ها
امیر محمود نورمحمدی میاندهی

*1

کارشناس ارشد مهندسی عمران ،گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ،دانشگاه آزاد اسلمی واحد کرج ،البرز

چکیده
با توج ب توسع شهرنشینی و نیز افزایش روز افزون بلندمرتب سازی در شهرها ،میزان مصرف انرژی نیازمند ماادیریت میباشااد.
چرا ک عدم مدیریت مصرف انرژی در ساختمان با توج ب کمبود مناب  ،باار هزینا های ساااختمان در حااین ساااخت و ااس از
بهرهبرداری تأثیرگتار است .در این ووهش ب ارائ مدش هزین -فایاده تغییار طراحای باار اساااس تمهیادات زیساات محی،ای در
روژههای ساختمانی مسکونی (با کمک نظری بازیها) برای روژه مسکونی در من،ق تجریش استان تهااران رداختا شااد .با
منظور بررسی و اولویتبندی گزین های موثر در مباح

زیست محی،ی ،هزین و فایده ،با توج ب نظاار کارشناسااان روژههااای

ساختمانی ب مسائل زیست محی،ی بر مبنای کاهش مصرف انرژی ،رسشنام ها طراحی شااد .از روا ویکااور باارای رتب بناادی
گزین ها استفاده شد .در مدشسازی انرژی مصرفی از نرم افرار انرژی لس استفاده شد .ورودیهای نرمافزار در مبحا نااور و
حرارت ک در میزان انرژی مصرفی ساختمان تغییر ایجاد میکنند تعیین گردیدند و مدشسازی بر مبنااای تئااوری بازیهااا در دو
حالت  -۱دیوار تک الی فاقد هوابند و سای انداز و  -2دیوار با یک الی یونولیت  ۵سانتی ب همراه سای انداز فیکس بااا توجا
ب مبح

 ۱9انجام شد .با توج ب نتایج ب دست آمده ،مشاهده شااد کا در شاارایم ایش از ساااخت باارای فاکتورهااای محایم

زیست و فایده ،گزین تیر بیشترین وزن (سودمندی) را دارد و باارای فاااکتور هزینا  ،گزینا تأسیسااات مکانیکاااش بیشااترین وزن
(سودمندی) را دارد .همچنین در شرایم س از ساخت برای فاکتورهااای محایم زیساات و فایاده ،گزینا رنااگ بیشااترین وزن
(سودمندی) را دارد و برای فاکتور هزین  ،گزین تأسیسات مکانیکاش بیشااترین وزن (سااودمندی) را دارد .در بخااش مدشسااازی
مصرف انرژی ،نتایج نشان داد نقش بهین سازی مصالح و استفاده از سای بان در کاهش مصرف اناارژی مااوثر اساات و منجاار با
کاهش مصرف انرژی ب میزان  3۰گیگاژوش در ساش می شود .همچنین نسبت هزین ب فایده از ساش اانجن باااالی یااک خواهااد
شد .استراتوی نظری بازی ها نیز نشااان داد کا سبزسااازی توساام یمانکااار در حااین ساااخت و توساام مصاارف کننااده ااس از
ساخت ،باالترین امتیاز را دارد.
واژگان کلیدی :ساختمان سبز ،تغییر طراحی ،محیم زیست ،مصرف انرژی ،هزین -فایده
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بررسی تاثیر پوزوالن محلی کالش بر روی نسبت مقاومت کششی به مقاومت
فشاری در بتن معمولی و مقایسه آن با مقادیر پیشنهادی
حمید پیری روزی  ،علی فروغی اصل
 -۱دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران (سازه) ،موسس آموزا عالی رشدی  ،تبریز ،ایران
-2دانشیار دانشکده عمران ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران

چکیده
امروزه بتن ب عنوان یکی از رمصرف ترین مصالح ساختمانی در جهان بوده ک سیمان ماده اصلی ساختار آن می باشد.
تولید سیمان با استفاده کلن از مناب طبیعی ،موجب تخریب طبیعت و با ایجاد آالینده های مختلف باع

آلودگی محیم

زیست بوده و با صرف هزین های فرآیند ،افزایش هزین های اقتصادی روژه ها را بدنباش دارد لتا استفاده از وزوالن های
مختلف بصورت جایگزین سیمان در تولید سیمان بعنوان  Additiveو در ساخت بتن بعنوان  Admixtureکاربردهای
گسترده ای یافت است .در این ووهش با توج ب مسائل اجرائی و اقتصادی ،وزوالن محلی کلا  -صوفیان برای بررسی
تأثیر آن بر خواص مکانیکی بتن معمولی و تعیین نسبت مقاومت کششی ب مقاومت فشاری آن انتخا

شده است .در این

ووهش دو سری نمون (شاهد بدون وزوالن و نمون های دارای وزوالن) ب استناد طرط اختلط  ACI 211و با استفاده از
مصالح سنگدان ای من،ب بر استاندارد  ، ASTM C33سیمان تیپ دو و وزوالن محلی کلا در مقادیر وزنی  ۱۵ ، ۱۰و
 2۵درصد عیار سیمان و در عمل آوری های  ۱4 ، 7و  28تهی و سپس مورد آزمایش تعیین مقاومت فشاری و کششی قرار
گرفتند .نسبت مقاومت کششی ب مقاومت فشاری ب عنوان یکی از ارامترهای طراحی در هر دو سری نمون تعیین و با مقادیر
روابم مختلف ارائ شده و از جمل  ACIمقایس گردید .نتایج ووهش نشان دادند ک استفاده از وزوالن محلی کلا ب
میزان  ۱۰درصد موجب افزایش نسبت مقاومت کششی ب مقاومت فشاری در مقایس با نمون شاهد (کنترش) می گردد ک خود
می تواند در استفاده از وزوالن محلی کلا صرف جویی چشمگیری تلقی شود.
واژه های کلیدی :وزوالن کلا ،مقاومت فشاری ،مقاومت کششی ،نسبت مقاومت کششی ب فشاری .
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اثر جایگزینی پوزوالن خاکستربادی با پوزوالن میکروسیلیس بر مقاومت
فشاری و کششی کامپوزیت سیمانی مهندسی شده
یگانه رضایی* ،1هومن هورنهاد

2

 -۱دانشجو کارشناسی ارشد رشت مهندسی عمران گرایش سازه ،دانشگاه علوم و توسع ایدار آریا ،تهران ،ایرن
 -2استادیار دانشگاه علوم و توسع ایدار آریا ،تهران ،ایرن

چکیده
امروزه یکی از رویکردهایی ک مورد توج جدی محققان قرار گرفت است استفاده از بتن با قابلیت انع،اف تیری  ،شکل
تیری و افزایش مقاومت در برابر کشش است .کامپوزیت سیمانی مهندسی شده ) )ECCکامپوزیتی با ای سیمانی است ک
از خود رفتار کرنش سخت شونده نشان میدهد .ترک خوردگی های مویی و متعدد بجای ترکهای عرضی و عمی تحت
بار کششی و خمشی از جمل خواص منحصر ب فرد  ECCاست .تفاوت قابل توج رفتار  ECCتحت بارگتاری فشاری و
کششی نسبت ب بتن معمولی باع

شده این کامپوزیت در صنعت ساختمان ب طور جدی مورد توج قرار بگیرد.

هدف از انجام این تحقی دستیابی ب مخلوطی است ک با جایگزینی بخشی از وزوالن وارداتی خاکستربادی با وزوالن بومی
میکروسیلیس در محدوده خصوصیات مکانیکی کامپوزیت سیمانی مهندسی شده قرار داشت باشد .در این راستا  4مخلوط با
درصدهای مختلف جایگزینی وزوالن خاکسترباد ی با وزوالن میکروسیلیس ساخت شد .تمرکز این مقال بر نتایج مقاومت
فشاری و کششی آزمون های حاصل از  4مخلوط  ECCاست.
نتایج نشان داد جایگزینی2۰درصدی وزوالن خاکستربادی با وزوالن میکروسیلیس باع

افزایش  4۵درصدی مقاومت

فشاری و افزایش  ۵۰درصدی مقاومت کششی نسبت ب نمون شاهد شده است .درنتیج استفاده از این کامپوزیت در صنعت
جای بررسی بیشتری دارد.
واژگان کلیدی :کامپوزیت سیمانی مهندسی شده ( ،)ECCمیکروسیلیس ،خصوصیات مکانیکی ،مقاومت فشاری ،مقاومت کششی
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بررسی تاثیر افزودنی دیرگیر کننده در خواص کارآیی و مکانیکی بتن
جواد برنجیان ،1یاسمن روحی نامقی

2

 ۱رئیس و عضو هیات علمی موسس آموزا عالی طبری بابل
 2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت موسس آموزا عالی طبری بابل

چکیده
درصنعت ساختمان و هم فعالیت های عمرانی ،بتن یک ماده ساااختمانی ارزشاامندی اساات .ایاان ماااده ساااختمانی ارزشاامند از
سیمان ،آ و مصالح سنگی تشکیل شده است .ایجاد تاخیر در گیرا بتن در بسیاری موارد مانند :بتن ریزی در هااوای گاارم و
مناط گرمسیری ،حمل و نقل های طوالنی ،کسب زمان الزم برای ریختن و رداخت بتن ،هماهنگی با ساارعت حرکاات قالااب
لغزنده ،کنترش دمای آبگیری بخصوص در بتن های حجین یا بروز وقف در عملیات بتن ریزی ضروری اساات کا مای توانااد بااا
استفاده از افزودنی های دیرگیر کننده امکان تیر شود .در این م،الع ب بررسی تأثیر اثر افزودنی دیرگیرکننده بر خواص تااازه
و سخت شده بتن رتلند رداخت شده است .بدین منظور برای بتن شاهد (فاقد افزودنی) از طرط اختلطی م،اب با دسااتورالعمل
 ACIاستفاده شده است .ابتدا ب منظور اطمینااان از ارضااای رواداری مربااوط با کنتاارش کیفاای بااتن در حالاات تااازه ،آزمااایش
اسلمپ مخلوطهای ساخت شده انجام گرفت .سپس بتن سخت شااده حاااوی افزودنای دیرگیرکننااده باارای آزمااایش مقاوماات
فشاری در سن 3،7،۱4و  28روز و مدوش االستیسیت در سن  28روزه بتن ارزیابی شده است .نتایج نشااان داد نمونا هااای حاااوی
درصد متفاوت دیرگیرکننااده هااا نساابت با وزن ساایمان( ۰/3دیرگیرکننااده با همااراه روان کننااده ۰/7۵ ،دیرگیرکننااده و ۱/2
دیرگیرکننده) افزایش زمان گیرا برای هم طرحها با افزودنی دیرگیر کننده مشاهده شد و بیشترین تاثیر با دیرگیاار کننااده با
همراه روان کننده با افت  ۱۰سانتیمتر اسلمپ بعد از  4۵دقیق ماای باشااد و در بررساای خااواص مکااانیکی آنهااا ،افاات مقاوماات
فشاری و مدوش االستیسیت بتن با دیرگیرکننده ها و نیز افزایش آنها با دیرگیر کننده همراه با روان کننده در مقایس با بتن شاااهد
مشاهده گردید.
کلمات کلیدی :خواص مکانیکی بتن ،مواد افزودنی ،دیرگیر کننده ،خواص کارآیی بتن.
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برآورد خصوصیات حرارتی و مکانیکی بتن بدنه سد با استفاده از دادههای حقیقی
علیرضا دانشیار ،1پیام ستوده ،2مسعود میرمحمدصادقی ،3محسن قائمیان
-1
-2
-3

4

دکترا ،دانشکده عمران ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران

دانشجوی دکترا ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران

دانشیار ،واحد آ و محیم زیست ،مرکز تحقیقات و آموزا عالی اصفهان ،وزارت نیرو ،اصفهان ،ایران
-4

استاد ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران

چکیده
سدهای بتنی قوسی در طوش عمر سازهای خود تحت بارگتاریهایی قرار میگیرند ک باارای سااازههااای معمااوش تعریااف شااده
نیست .ب منظور تهی مدشهای عددی و بررسی رفتار سدهای بتنی قوسی تحت این بارها ،خصوصیات واقعی و دقیا مکااانیکی
سد و فونداسیون مورد نیاز است .برای تعیین این خصوصیات آنالیز کالیبراسیون بر اساس دادههااای حقیقاای ضااروری اساات .بااا
توج ب دادههای در دست ک در طوش شروع ب کار و همین،ور بهرهبرداری از سازه ثبت شاادهانااد ،نیاااز با انجااام یااک آنااالیز
حرارتی بر اساس خصوصیات محاسب شده مکانیکی وجود دارد .انجام آنالیز کالیبراساایون یااک گااام مهاان در تحلیاال ساادهای
بتنی قوسی محسو می شود چرا ک داده متمرکزی از خصوصیات مکانیکی سدهای بتنی قوسی س از گتشت چناادین ساااش
از عمر آنها در دست نیست .در این م،الع  ،روند کالیبراسیون خصوصیات بتن مصالح سااد و فونداساایون باارای یااک سااد بتناای
قوسی در ایران مورد بررسی قرار گرفت است .نتایج آنالیز نشان دهنده ت،بی جوا ها بر اطلعات ثبت شااده و همین،ااور دقاات
روند مورد استفاده در فرایند کالیبراسیون است.

واژههای کلیدی :سد بتنی قوسی ،آنالیز حرارتی ،کالیبراسیون حرارتی ،کالیبراسیون مکانیکی
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ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمان های خسارت محدود مجهز به سیستم
ترکیبی حرکت گهواره ای و جداساز لرزه ای HDR
هانیه ایراندوست صانعی  ،عبدالرضا سروقدمقدم ،پاشا جوادی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران،گروه مهندسی عمران ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلمی ،تهران ،ایران
دانشیار ،گروه مهندسی عمران ،ووهشگاه بینالمللی زلزل شناسی و مهندسی زلزل  ،تهران ،ایران،
استادیار ،گروه مهندسی عمران ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلمی ،تهران ،ایران

چکیده
امروزه با توج ب اهمیت ایمنی ساختمان ها در حین زلزل و س آن و لزوم تعمیر تیری بسیار سااری سااازه هااا ااس از زلزلا ،
ایده های نوینی م،رط شده است یکی از این روا های کاربردی استفاده از ساز و کار حرکت گهواره ای و جداسااازی لاارزه
ای در ساختمان میباشد  .در ایاان روا با دیوارهااای برشاای بتناای اجااازه بلنااد شاادگی محاادود داده میشااود کا بااا اسااتفاده از
میراگرهای جاری شونده مستهلک سازی انرژی لرزه ای انجام شده و کابل های س کشیده نیز وظیف برگشت تیری سیسااتن
را ایفا میکنند  .این طراحی باع

میگردد تا رفتار سازه ب مود اوش ارتعاشی نزدیک شود و این امر منجر ب بهبود رفتار لاارزه ای

سازه میشود  .ب همین علت در این ووهش ب بررسی س،ح عملکرد لرزه ای ساختمان های میان مرتب دارای حرکت گهواره
ای و جداسازی لرزه ای  HDRرداخت شده است  .در این ووهش ساااختمان هااای 4و 8طبقا دارای حرکاات گهااواره ای و
جداسازی لرزه ای  HDRو فاقد آن در نرم افزار SAP2000تحت  7رکااورد لاارزه ای حااوزه و نزدیااک دور مااورد بررسای
قرار گرفت اند  .نتایج تحلیل های تاریخچ زمانی نشان میدهند در صورتی ک با جزئیات اجرایی م،اارط شااده در ایاان ااووهش
سازه دارای حرکت گهواره ای دارای س،ح عملکرد لرزه ای بسیار بهتری نسبت ب سازه گیردار خواهااد بااود با گونا ای کا
مفاصل لستیک از س،ح  CPدر سازه گیردار ب س،ح  IOدر سازه با حرکت گهواره ای خواهند رسید .
واژگان کلیدی :س،وط عملکردی  ،حرکت گهواره ای  ،دیواربرشی دارای حرکت گهواره ای  ،جداساز . HDR
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رتبه بندی المان های تاثیرگذار در ساختمان های سبز با استفاده از روش ویکور
امیر محمود نورمحمدی میاندهی

*1

کارشناس ارشد مهندسی عمران ،گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ،دانشگاه آزاد اسلمی واحد کرج ،البرز ،ایران.

چکیده
در این ووهش ب شناسایی و اولویت بندی معیارهای زیست محی،ی موثر در در سبزسازی روژههای ساختمانی مسکونی در
شهر تهران رداخت شد .ب منظور بررسی و اولویتبندی گزین های موثر در مباح

زیست محی،ی ،با توج ب نظر کارشناسان

روژههای بلندمرتب ب مسائل زیست محی،ی بر مبنای کاهش مصرف انرژی ،رسشنام ها طراحی شد .از روا ویکور برای
رتب بندی گزین ها استفاده شد .نتایج نشان داد ک در شرایم یش از ساخت برای فاکتور محیم زیست ،گزین تیر بیشترین وزن
را دارد .همچنین در شرایم س از ساخت گزین رنگ بیشترین وزن را دارد .در نتیج یکی از مهمترین راهکارها در جهت
دستیابی ب معماری ایدار محی،ی ،شناخت فناوریهای نوین و مزایای استفاده از آنها ب منظور بکارگیری مواد و مصالحی
است ک موجب کاهش مصرف انرژی و همچنین تامین شرایم آسایشی م،لو برای ساکنان ساختمان گردد.
واژگان کلیدی :ساختمان سبز ،محیم زیست ،کاهش مصرف انرژی  ،روا ویکور
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اثر حجم خمیر بر انتشار یون کلرید و خوردگی میلگرد در بتنهای
خودتراکم با مقادیر سیمان و پودرسنگ متفاوت
لیال عادل زاده سعدآبادی* ، 1نوید ارشدی

2

 -۱استادیار ،گروه مهندسی عمران ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسلمی ،نجف آباد ،ایران
 -2کارشناسی ارشد ،دانشکده عمران ،دانشگاه علن و صنعت ایران ،نارمک ،تهران ،ایران

چکیده
بررسی نفور یون کلرید و ب دنباش آن خوردگی ناشی از یون کلرید در میلگردها ،نقش موثری بر بهبااود عماار مفیااد سااازههای
مسلح خواهد داشت .هدف تحقی حاضر بررسی تاثیر مقدار خمیر باار خااوردگی میلگردهااا در بتنهااای خااودتراکن اساات .در
بتنهای خودتراکن برای نیل ب کارایی م،لو  ،حجن خمیر نقش موثری ایفا ماای کنااد .با ایاان منظااور در ایاان تحقیا  6بااتن
خودتراکن حاوی ودرسنگ آهکی با انجام آزمایشهای تانسیل خوردگی نین یل و ماکروِ یاال ،نفااور تسااری شااده یونهااای
کلرید بررسی و با نتایج بتن معمولی ک حاوی مقدار خمیر کمتری بود ،مقایس شدند .برای آن کا مقایسا بااین نتااایج امکااان
تیر باشدو فقم یک متغیر درهرنمون تغییر کند ،حاوی مقدار خمیر  29۰تا  4۱۰لیتر بر مترمکعب می باشااند .نمونا های بااتن
خودتراکن در دو سری با نسبت آ ب سیمان  ۰/4۵ساخت شدند ،در سری اوش مخلوطها حاااوی مقاادار ساایمان  38۰و مقاادار
ودر ۱۰۰،2۰۰و  3۰۰کیلوگرم بر مترمکعب در نظر گرفت شدند .در این سری بااتن باادون ااودر ساانگ ،بااتن معماولی در نظاار
گرفت شد .درسری دوم نمون ها حاوی  2۰۰کیلوگرم بر مترمکعب ودرسنگ و مقدار سیمان 38۰ ،33۰ ،29۰و 43۰کیلااوگرم
بر مترمکعب ساخت شدند .نتایج نشان دادند ،کمترین ضریب مهاجرت یونهای کلرید متعل ب بااتن حاااوی  2۰۰کیلااوگرم باار
مترمکعب ودرسنگ و  38۰کیلوگرم بر متکعب سیمان رتلند است .همین نمون کمترین شدت خوردگی بااا مقاادار  23آمپاار
داشت .برای تامین مشخصات دوام بتنهای خودتراکن ،مقدار خمیر بهین  37۰لیتر برمترمکعب و  ۱۵۰لیتر بر مترمکعااب خمیاار
اضافی بهین ب دست آمد.

کلمات کلیدی :نفور کلرید ،خوردگی میلگرد ،بتن خود تراکن ،ودر سنگ ،حجن خمیراضافی
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بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن و دوده سیلیس در
کسب مشخصههای مکانیکی کامپوزیتهای سیمانی مهندسی شده )(ECC
با مقادیر مختلف خاکستر بادی
مرتضی همتی ، 1هادی نظرپور  ،2حسین یوسفپور

3

 -۱دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ،دانشکده عمران ،دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل
 -2عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل  -3عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل

چکیده
کامپوزیتهای سیمانی الیافی با کارایی باال ) ،(HPFRCCواژهای ک اخیراً مورد توجا و اسااتقباش ووهشااگران قاارار گرفتا
است ،و کامپوزیتهای سیمانی مهندسی شده ) (ECCک نوعی خاص از آن میباشد .این نوع خاااص از ماااده مرکااب کا از
معرفی آن حدود  2۰ساش اساات ماای گااترد ،ضااعفهای اصاالی بااتن یعناای ضااعف در کشااش و عاادم شااکل ااتیری آن را بااا
بکارگیری تئوری مکانیک شکست و فراهن نمودن شرایم مناسب برای بوجود آمدن ریز ترکهااای متعاادد و محاادود سااازی
عرض ترکها ،بواس ،چسبندگی مناسب بین خمیر سیمان و الیاف ،تا حدودی رف نموده است .با دلیاال محاادودیت در تهیا
الیاف لیوینیل الکل ) (PVAدر ایران ،استفاده از الیاف لی رو یلن ) (PPک از نظر ظاهری مشاااب  PVAمیباشااد ،اولااین
راهکار یشروی ووهشگران داخلی برای کسب مشخص های مکانیکی این نوع خاص از بتن میباشد .در این ااووهش امکااان
کسب مشخص های مکانیکی کامپوزیتهای سیمانی مهندسی شده با انجااام آزمایشااات فشااار ،کشااش و خمااش بررساای شااده
است .در این بررسی آزمایشگاهی ،از الیاف ) (PPب عنوان جایگزین الیاف  ،PVAاستفاده شده اساات .در ایاان ااووهش9 ،
طرط اختلط با معیار قرار دادن طرط اختلط متعارف کامپوزیتهای سیمانی مهندسی شده ،و بکارگیری الیاف لی رو یلن بااا
 2درصد حجمی ،خاکستر بادی با درصدهای وزنی ۱: 2/2 ، ۱: ۱/6و  ۱: 2/8،نساابت با ساایمان و دوده ساایلیس بااا درصاادهای
وزنی  ۱: ۰/۰۵و  ۱: ۰/۱نسبت ب سیمان ،ساخت شده و س از عملآوری ،مورد آزمایش قرار گرفت است .مهنترین برداشاات
و نتیج این ووهش آزمایشگاهی عدم موفقیت بکارگیری الیاف لی رو یلن ب تنهایی برای کسب شکل تیری مااورد انتظااار از
کامپوزیتهای سیمانی مهندسی شده ،بااا درصاادهای مختلااف خاکسااتر بااادی و دوده ساایلیس میباشااد .با عاالوه ،نتااایج ایاان
ووهش بیانگر رفتار خمشی (شکل ااتیری) مناساابتر نمونا های دارای مقاادار بیشااتر خاکسااتر بااادی میباشااد ،از همااین رو،
نمون های با خاکستر بادی کمتر ،رفتار تردتر از خود نشان میدهند
واژههای کلیدی :کامپوزیتهای سیمانی مهندسی شده ) ،(ECCالیاف لی رو یلن ) ،(PPدوده سیلیس ،خاکستر بادی
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بهینه کردن میزان سیمان در طرح اختالط بتن معمولی با استفاده از تعیین
میزان مناسب سنگدانه و سرباره
مسعود حاج رسولیها  ،1هادی بهمنی  ،2محمد رضوی تیرانی

3

 -۱دکتری مدیریت و مدیرعامل شرکت بنیاد بتن اصفهان
 -2کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه و کارشناس تحقی و توسع شرکت بنیاد بتن اصفهان
 -3کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه و مدیر تحقی و توسع شرکت بنیاد بتن اصفهان

چکیده
یکی از اجزای اصلی در طرط اختلط بتن معمولی سیمان است ،با توج ب مسئل زیساات محی،اای و اقتصااادی آن بایااد تااا حااد
امکان استفاده از آن ب کنترین میزان ممکن برسد .یکی از راههای اساسی برای کن کااردن میاازان ساایمان جااایگزیناای آن بااا
سرباره ،ودر سنگ آهک و مواد جایگزین دیگر سیمان است .در این تحقی ب بهین کردن میزان ساایمان بااا اسااتفاده از تعیااین
میزان مناسب سنگدان و سرباره رداخت شده است .برای رسیدن ب این هدف دو روا محاسب طرط اخااتلط باار اساااس روا
 ACI-211و روا ملی طرط مخلوط بتن استفاده شده است .آزمایش مقاومت فشاری در سن  ۱4 ،7و  28روز انجام گرفاات.
طب آزمایشهای انجام شده مشخص شد ک استفاده از روا محاسب طرط اختلط بر اساااس  ACI-211بااا تغییاارات جزئاای
میتواند میزان بهین سیمان در مقاومتهای مختلف را تامین کند .عاالوه باارآن میاازان  3۰درصااد جااایگزین ساارباره بااا ساایمان

بهترین نتایج مقاومت فشاری را تامین کرد.
کلمات کلیدی :بتن معمولی ،طرط اختلط ،سنگدان  ،سرباره ،مقاومت فشاری.
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ارزیابی روش های مبتنی بر طیف ظرفیت سازه در تخمین نقطه عملکرد
لرزه ای سازه های بتن آرم
سعید پویا ،1حمید رضا توکلی ،2محمد جواد باقر زاده

3

 -۱دانشجوی کارشناسی ارشد زلزل  ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی ،بابل  ،ایران
 -2دانشیار دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی ،بابل ،ایران
 -3کارشناسی ارشد زلزل  ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی ،بابل ،ایران

چکیده
امروزه با توج ب گسترا مفاهین طراحی بر اساس عملکرد نیاز با ارائا راه حاال هااایی ساااده امااا دقیا جهاات تخمااین نق،ا
عملکرد

لرزه ای سازه ها ب منظور مقاصد طراحی و بهسازی آنها دارین .در این مقال ب ارزیابی روا های مبتناای باار طیااف

ظرفیت سازه شامل روا  ، ATC-40روا  N2و روا طیف انرژی در تخمین نق ،عملکرد لرزه ای سااازه هااای  ۱۰ ، ۵و
 ۱۵طبق بتنی ،ک ب عنوان نماینده ای از ساختمان های کوتاه مرتبا  ،میااان مرتبا و نساابتا بلنااد مرتبا هسااتند رداختا و نتااایج
بدست آمده از هر یک از روا های عنوان شده را ب منظور بررسی میزان دقت در نگاشت های زلزل ی حوزه دور و نزدیااک
گسل (بدون الس و همراه الس) با مقادیر بدست آمده از تحلیل دینامیکی غیرخ،ی تاریخچ زمانی مقایس نموده ایاان .ااس
از بررسی های صورت گرفت مشخص گردید ک روا طیف انرژی کمترین میزان خ،ا را در مقایس با سایر روا هااای رکاار
شده در تمامی مدش ها و نگاشت های زلزل ب استثنای نگاشت های حوزه نزدیک دارای الس در تخمین نق،ا عملکاارد لاارزه
ای داشت و نتایج حاصل از این روا نزدیک ب میانگین نتایج بدساات آمااده از تحلیاال دینااامیکی غیاار خ،اای تاریخچا زمااانی
است.

واژههای کلیدی :روا طیف انرژی  ،روا  ، N2روا ، ATC-40طراحی بر اساس عملکرد ،نق ،عملکرد سازه.
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تاثیر بهینه سیلیس روی بتن بازیافتی درمقابل اسید ،تحت شرایط
آزمایشگاهی یون کلراید (RCPT)3
2

حسین حسینی سرقین ، 1سلیمان قوهستانی
-۱دانشجوی دکتری سازه
-2عضو هیت علمی دانشگاه ازاد

چکیده
در مقال یشرو ب بررسی وضااعیت کنااونی اسااتفاده از نانوساایلیس و میکروساایلیس در بااتنهااای بازیااافتی باارای بهبااود خااواص
مکانیکی و دوامی بتنهای حاوی نانوسیلیس و میکروسیلیس از طری آزمایشهااایی مثاال مقاوماات الکتریکاای ،نفااور وجاات
آ  ،نفور یون کلراید ،مقاومت در برابر اسید رداخت شده است ک ب کارگیری نانو ساایلیس و میکروساایلیس با همااراه برخاای
مواد افزودنی مانند ( ودر سنگ و )...موجب کاهش اثرات سوء زیست محی،ی ،مقاومت در برابر تهاجن اسااید و کاااهش مااواد
زائد میشود .مقال های مختلفی بررسی شدهاند تا ب درک تاثیر نانوسیلیس و میکروساایلیس در خمیاار ساایمان ،ماالت ساایمان و
بتن کمک کند .بهرهگیری از ابزار و مااواد ساااختار نااانو و خااواص آنهااا ،اسااتفاده بهینا با طااور همزمااان و هاانچنااین جاادا از
نانوسیلیس و ترکیباتی در ابعاد میکرو ،یک مخلوط بتنی جدید ب وجود آورده ک منجر ب ایجاد ساختار بتن بااا ماناادگاری باااال
در آینده میشود.
کلمات کلیدی :محیم زیست ،سانگدان هاای بازیاافتی ،ناانو سایلیس و میکروسایلیس ،نفاور یاون کلرایاد ،جات آ مویینا  ،اساید
سولفوریک.
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کاربرد پوشش های انعطاف پذیر با استفاده از بتن پلیمری برای پوشش کانال
های آبیاری و زهکشی
* محمد صافی ،1سید سعید بهشتی

2

 -1عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران ،آ و محیم زیست دانشگاه شهید بهشتی
 -2عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران ،آ و محیم زیست دانشگاه شهید بهشتی

چکیده
یکی از عمدهترین مشکلت در اجرای کاناش¬ها ،ایجاد ترک و شکستگی در وشااش بتناای اساات .ایاان تاارکهااا معمااوالً با
فاصل کوتاهی س از اجرای وشش بتنی و قبل از عملیات آبگیری کاناش در مقیاس نسبتاً وساای دیاادار ماای شااوند .بخشاای از
این ترک ها ناشی از روا های اجرایی وشش بتنی ،نوع سیمان ،مصالح بتن و یا عدم کنترش دقی کیفیت عملیااات اجرایاای و
نگهداری بتن است .ترک¬های مورد بح

عمدتاً ریز بوده و با دقت بیشتر در اجرا ماای¬تااوان تااا حااد قاباال قبااولی از دیاادار

شدن آنها جلوگیری کرد .نتیج این موارد و نیز نفور تیری بتن باع نشت آ از کاناش و همچنین کاااهش عماار مفیااد آن با
دلیل نفور آ و املط شیمیایی ب داخل بتن خواهد بود .در این ووهش با ترکیب کاربردی روا های نوین اجرایی ،مصااالح
نوین با دوام و مقاوم در برابر فرسایش و نشت و نیز بکارگیری متدولوژی طراحی سامان های بدون درز عمل دستیابی با یااک
طرط عملی و اجرایی توجی تیر درکشور برای احااداک کاناشهااای آبیاااری و زهکشای ممکاان ماای شااود .ایاان کااار بااا انجااام
مجموع مفصلی از آزمایشات بررسی خواص فیزیکاای ،مکااانیکی ،شاایمیایی و دوام باارای دسااتیابی با طاارط ااایلوت مناسااب
صورت گرفت است .روا های مشابهی در برخی کشورهای ارو ایی و آمریکا مااورد اسااتفاده قاارار گرفتا اساات ،لکاان روا
یشنهادی تلفیقی از مزایای این روا ها را با لحاظ نمودن شرایم بومی کشورمان دربردارد .با انجام مقایس اقتصااادی و فناای و
قابلیت اعتماد سیستن وشش ،محصوش نهایی این روژه بصااورت یااک مجموعا راهنمااای طراحاای و اجاارای بهینا کاناشهااای
آبیاری و زهکشی ارائ شده است و می تواند با بهره گیری از خواص بتن های لیمری و الیافی مرکب الزامات عملکردی آناارا
برآورده نماید.
واژگان کلیدی :وشش کاناش ،بتن الیافی ،بتن لیمری ،انع،اف تیری ،عمرمفید.
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ارزیابی گسترش ترکها در رفتار لرزهای دالهای بتن مسلح وافل
2

سیده مهدیه میراعلمی ،1هدی کوهنژاد

-۱استادیار گروه مهندسی عمران ،موسس آموزا عالی رحمان ،رامسر ،ایران
-2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه ،موسس آموزا عالی رحمان ،رامسر ،ایران

چکیده
در م،الع ی حاضر ،اثر گسترا ترکها بر رفتار لرزهای سیستن داشهای بتن مسلح وافل ارزیابی گردیااد .لااتا از روا اجاازای
محدود توسع یافت ) (XFEMجهت شبی سازی گسترا ترکها در سیستن داش بتن مسلح وافل بهرهجویی شد .جهت شاابی -
سازی نمون ی داش بتن مسلح وافل از نتایج آزمایشگاهی ووهشهای یشینیان بهرهجویی شد .سپس نمونا ی آزمااایششااده در
نرمافزار  ABAQUSشبی سازی شااد .جهاات راسااتیآزمااایی ،رفتااار نمونا هااای آزمایشااگاهی و شاابی سااازی شااده در قالااب
نمودارهای نیرو-خیز وسم دهان مقایس شدند .ارامترهای ظرفیت باااربری ،جاات اناارژی ،سااختی اولیا و شااکل ااتیری نیااز
ارزیابی گردید .در بخش دوم ووهش اثر تسلیح نمون ی شبی سازی شده بااا میلگردهااای ( FRPکربناای و شیشا ) بااا ق،رهااای
متفاوت بررسی شد .در بخش اوش ووهش ،نتایج نشاندهندهی ان،با قابلقبوش میان نمون ی آزمایش شااده و شاابی سااازی شااده
بوده است ب،وریک ارامترهای ظرفیت باربری ،جت انرژی ،سختی اولی و شکل تیری نمون ها بسیار ب هاان نزدیااک بودنااد.
الزم ب رکر است ک شبی سازی ترکها با استفاده از روا روا اجزای محدود توسع یافت اثر بسزایی باار دقاات نتااایج داشاات
است .در بخش دوم ووهش ،استفاده از میلگردهای  FRPاثر بسزایی بر افزایش اسخ سااازه در زمینا ی ارامترهااای ظرفیاات
باربری ،جت انرژی ،سختی اولی و شکل تیری داشت است .بهترین نتایج در زمین ی تسلیح داش بتن مسلح وافاال ،در نمونا -
های با میلگردهای  CFRPمشاهده شد .لیکن با توج ب هزین ی بسیار کمتاار میلگردهااای  GFRPدر مقایسا بااا میلگردهااای
متکور ،استفاده از میلگردهای  GFRPدر جهت تسلیح نمون ها و کاهش خوردگی توصی میگردد.
واژههای کلیدی :داش بتن مسلح وافل ،روا اجزای محدود گسترا یافت  ،میلگرد  ،FRPجت انرژی.
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بازطراحی و بررسی نتایج المانهای بتنی پروژه راه آهن دورود خرم آباد
(مطالعه موردی :پایه پل کیلومتر  74+560پروژه راه آهن دورود خرم آباد)
جابر متحد ، 1ادریس مهدیانی
-1
-2

2

دکتری مهندسی راهآهن دانشگاه علن و صنعت ایران

کارشناس ارشد مهندسی عمران-مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلمی واحد بروجرد

چکیده
لهای راهآهن نقش کلیدی در شبک ریلی کشور دارند و معموال طوری طراحی میشااوند کا تااا صااد ساااش ب،ااور ایماان قاباال
استفاده باشند .در مواردی مشاهده میشود ک ب دالیل مختلفی از قبیل عوامل خارجی یا کیفیاات و دقاات اایین حااین ساااخت
ل ،نیاز ب مقاومسازی یدا میکند .در این مقال ب بح

مقاومسازی ای ل کیلومتر  74+۵6۰راهآهن درود-خرم آباد کا در

حین بتن ریزی آن ب مقاومت فشاری کمتر از حد انتظار رسیده است ،رداخت شد .با بررسیهای صورت گرفت مشااخص شااد
ک سازه دارای ضعف برشی میباشد ک برای جبران آن روا اسااتفاده از  CFRPکا باعا افاازایش  27درصاادی مقاوماات
برشی و همچنین استفاده از غلف فوالدی بصورت تسم های  6میلیمتااری یشاانهاد شااده اساات .اسااتفاده از  CFRPدر دوجا
کناری ای بعلت عدم آسیب رساندن ب سازه موجود نسبت ب غلف فوالدی دارای ارجحیت میباشد.

واژههای کلیدی :ای بتنی ل ،مقاومت فشاری بتن ،مقاوم سازی ،نیروی زلزل CFRP ،
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بررسی آزمایشگاهی اثر رنگدانه های معدنی (اکسیدآهن) بر رفتار
مکانیکی بتن اسفنجی
محمدکاظم هادیان فرد،1رضا رحمت خواه  ،2محمد زائری ،3امیر غالم پور

4

-۱دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی عمران ،موسس آموزا عالی آ ادانا ،شیراز ،ایران
 -2گروه مهندسی عمران ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسلمی ،ایران
-3هیئت علمی  ،گروه مهندسی عمران ،موسس آموزا عالی آ ادانا ،شیراز ،ایران
 -4استادیار،گروه مهندسی عمران ،موسس آموزا عالی آ ادانا ،شیراز ،ایران

چکیده
بتن رنگی در ده اخیر از طرط های نوین تحقیقاتی در س،ح جهان ب شمار می آید .در بین روا هااای موجااود رنااگ کااردن
بتن ،استفاده از رنگدان های معدنی یکی از روا هایی مرسومی است ک مورد توج محققین و تولیااد کننااده هااا قاارار گرفتا
است .روا تولید بتن رنگی اساسا تفاوتی با تولید بتن معمولی ندارد و رنگدان ب آسانی ب مخلوط اضاااف ماای گااردد .بواساا،
رنگدان های معدنی ب دامن وسیعی از رنگ ها می توان دست یافت ب نحوی ک بااتن ساااخت شااده دارای خااواص م،لااوبی از
دیدگاه مقاومت و دوام باشد .بهترین رنگدان  ،رنگدان های خانواده آهن هستند ک ب طااور طبیعاای و مصاانوعی قاباال دسااترس
می باشند  .با استفاده از این رنگدان ها می توان بتن با رنگ هااای اصاالی قرمااز ،نااارنجی ،قهااوه ای ،زرد و ساایاه را تولیااد کاارد.
دراین ووهش ب بررسی تاثیر رنگدان اکسیدآهن بر مقاومت بتن اسفنجی رداخت شده اساات .در ایاان راسااتا ،جمعااا  ۱6طاارط
اختلط در نظر گرفت شده ک  4مورد از آن ها ب عنوان نمون شاهد بدون افزودنی رنگدان و  ۱2مورد بااا درصاادهای متفاااوت
رنگدان ساخت شده و مقاومت فشاری  7و  28روزه آن ها اندازه گیری شده است .بر این اساس تاثیر رنگدانا هااای معاادنی بااا
دو رنگ متفاوت (زرد و قرمز) با س درصد مختلف ( %۵ ،3%و  )%7بر بتن متخلخل مورد بررسی قرار می گیرد .نتااایج بدساات
آمده حاکی از آن است ک نمون های بتن متخلخل دارای رنگدان قرمز باایش تاارین مقاوماات فشاااری  7و  28روزه را از خااود
نشان می دهند.
واژگان کلیدی :بتن اسفنجی ،رنگدان های معدنی ،اکسید آهن ،مقاومت فشاری بتن
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بررسی آزمایشگاهی تاثیر پوزوالن خاک سیاه بر مشخصات فیزیکی بتن
اسفنجی
4

علیرضا زینلی ،1محمدزائری ،2امیرغالم پور ،3ندامحمدی

 -۱دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی عمران ،موسس آموزا عالی آ ادانا ،شیراز ،ایران.
 -2هیئت علمی ،گروه مهندسی عمران ،موسس آموزا عالی آ ادانا ،شیراز ،ایران
 -3استادیار،گروه مهندسی عمران ،موسس آموزا عالی آ ادانا ،شیراز ،ایران
 -4کارشناس انستیتو مصالح موسس آموزا عالی آ ادانا ،شیراز ،ایران

چکیده
استفاده از بتن متخلخل در ساش های اخیر در کشور هااای یشاارفت گسااترا یافتا و تحقیقااات بساایاری باارای بررساای خااواص
مکانیکی این بتن انجام شده است .در اکثر این جوام ب منظور اجرای روی در یاده روها ،ااارک هااا و یااا مکااان هااای محاال
تردد و رفت و آمد با بار ترافیکی سبک مانند خ،وط ویوه عبور دوچرخ ها و یا ارکینگ خودروهای سبک از ترکیبات بااتن
متخلخل و نفور تیر استفاده می گردد .افزایش هزین های ساخت راه و ملحظات زیست محی،ی باع

شده است ک مصالح

بازیافتی و ضایعاتی ب،ور جدی مورد توج و استفاده قرارگیرد .تولید سیمان ب عنوان یکی از مواد تشکیل دهنده بتن فرآیناادی
است ک با مصرف انرژی بسیار زیاد و انتشار آالینده های زیست محی،ی همراه ماای باشااد .اسااتفاده از مااواد جااایگزین ساایمان
یکی از راهکارهای اساسی در زمین کاهش مصرف آن است ک ب کمک آن علوه بر کاهش آلودگی زیست محی،ی ناشاای
از تولید سیمان ،موجب بهبود شاخص های مکانیکی و دوام بااتن خواهااد شااد .لااتا ،در ایاان ااووهش از افزودناای خاااک ساایاه
مربوط ب دور ریز خاک نسوز آباده استفاده شده است .دراین تحقی ب بررساای تاااثیر ایان ااوزوالن خاااک ساایاه باار مقاوماات
فشاری بتن متخلخل رداخت شده ب صورتی ک از نج طرط اختلط ،یکی از آن ها ب عنوان نمون شاهد و چهااار نمونا دیگاار
با چهار درصد متفاوت افزودنی خاک سیاه مورد استفاده قرار گرفت است .نتایج آزمااایش نشااان ماای دهااد کا مقاوماات تمااام
نمون ها نسبت ب نمون شاهد روند کاهشی داشت و هرچ درصد خاک سیاه افزایش می یابد مقاومت فشاااری نمونا هااا بیشااتر
کاهش یافت است.
واژگان کلیدی :بتن متخلخل ،خاک سیاه ،وزوالن ،مقاومت فشاری بتن
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بکارگیری مدل  AHPفازی در بررسی عوامل مدیریتی تأثیر گذار بر افزایش
کیفیت پروژه های عمرانی در برابر زلزله (مطالعه موردی پروژه پل طبقاتی صدر)
مهرداد وثوق
کارشناس ارشد عمران-مهندسی و مدیریت در ساخت دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی
دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت و برنام ریزی ،دانشگاه آزاد اسلمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،ایران

چکیده
موضوع مدیریت روژه های عمرانی کشور یکی از مباح

قابل توجا ماادیران ،مشاااوران و یمانکاااران مای باشااد .با منظااور

شناسایی عوامل مدیریتی تأثیرگتار در یک روژه مخصوصاً از بعد کیفیت ،شناسااایی عواماال و راهکارهااا ضااروری اساات؛ با
گون ای ک بتوان با معرفی عوامل مهمتر ،راه حل های بهین را ارائ داد .با توج ب اهمیت موضوع در این ااووهش با بررسای
عوامل مدیریتی تأثیر گتار بر کیفیت در روژه های عمرانی با استفاده از مدش  AHPفازی (م،الع موردی ااروژه اال طبقاااتی
صدر) رداخت شد .ابتدا بر اساس م،العات کتابخان ای ،زیرمعیارهای موثر بر اساس معیار کیفیات شناسااایی شاادند .در بخااش
مدلسازی نیز از نظرات  3۰نفر از کارشناسان خبره روژه های ساختمانی ک ب روژه اال صاادر آشاانایی داشااتند اسااتفاده شااد.
نتایج تکنیک  AHPفازی نشان داد بکارگیری مصالح مناسب و با کیفیت در روژه با وزن  ۰/3۱7اثر بیشتری نساابت با سااایر
زیرمعیارها داشت.
کلمات کلیدی :مدیریت ساخت ،روژه ل طبقاتی صدر AHP ،DEMATEL ،فازی
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مقایسه مقاومت برشی اتصال تیر به ستون بتن مسلح خارجی در آیین نامه
ACIو مکانیزم خرپای ایده آل
طیبه رزم آرا ،1سعید تاریوردیلو
-1

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ،گروه مهندسی عمران ،دانشگاه ارومی  ،ارومی  ،ایران
-2

استاد ،گروه مهندسی عمران ،دانشگاه ارومی  ،ارومی  ،ایران

چکیده
اتصاالت بتنی مسلح از جمل نواحی بحرانی در سازه ب شمار می آیند .طب گزارشات زلزل های یشااین همااواره شکساات تاارد
اتصاش موجب خرابی سازه شده است .فرموش های طراحی آیین نام هااا تمااامی متغیاار هااای کلیاادی را در ن،اار نگرفتا انااد .با
منظور مقایس آیین نام لرزه ای  ACIو روا یشنهادی خر ایی در این مقال مجموعا از نتایج آزمایشگاهی 16اتصاااش باارای
یش بینی مقاومت برشی اتصاش استفاده شده است .روا خر ایی یک روا مبتنی بر ریاضاای باارای اایش بیناای نیااروی برشاای
اتصاش است .و مدش خر ای ایده آش از ترکیب مکانیزم خر ا افقی و عمودی و استرات فشاری تشکیل شده است و مدلسازی بااا
نرم افزار  Openseesانجام شده است و مقایس نتایج تحلیلی و نتایج تجربی نمون های مورد م،الع  ،نشان دهنده دقیا بااودن
مدش خر ا ایده-آش در تخمین نیروی برشی اتصاش می باشد.
واژههای کلیدی :مقاومت برشی اتصاش  ،روا خر ایی  ،اتصاش تیر ب ستون داخلی و خارجی  ،بتن مسلح
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ارزیابی آزمایشگاهی بررسی تاثیر پودر مگنتیت بر مشخصات تازه و سخت
شده بتن خودتراکم
محمدرضا بهادری ،1محمدمهدی جباری

*2

 -۱گروه مهندسی عمران ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسلمی ،شیراز ،ایران
 -2گروه مهندسی عمران ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسلمی ،شیراز ،ایران

چکیده
روند رو ب رشد ساخت و سازها در سراسر دنیا باع

افزایش مصرف مصالح ساختمانی ب خصااوص بااتن میشااود کا ایان اماار

افاازایش مصاارف سااوخت در کارخان ا های تولی ادی مصااالح را ب ا همراه دارد .یک ای از بهتاارین راهکارهااای موجااود ،ی اافتن
جایگزینهای مناسب برای سیمان مصرفی در بتن است .ثابت شده اضاف کردن نانو مواد ب همراه سیمان ،از جمل راهکارهااای
بهبود خواص مکانیکی و ویوگیهای بتن و ملت ،نسبت ب نمونا های معمااولی و رایااج میباشااد .در ایان ااووهش نااانو ااودر
مگنتیت معادش  2 ،۰.۵و  4درصد وزنی سیمان جایگزین سیمان و با نمون کنترش مقایس میشوند .نتایج نشااان میدهنااد افاازودن
ودر نانو مگنتیت ب بتن خودتراکن ،باع

کاهش میزان اسلمپ شده همچنین زمان  T50را افزایش میدهد ک دلیال ایان اماار

میتواند س،ح مخصوص ویوه باالی ررات میکروسیلیس نسبت با ررات سایمان و در نتیجا افاازایش فااو روانکننااده آ و
کاهش جریان تیری مخلوطهای سیمانی باشد .مقاومت فشاری و کششی را تا  2درصد افزایش میدهد و در درصدهای بیشتر
ب دلیل عدم فعالیت وزوالنی ررات آهن و کاهش مقدار سیمان کاهش مییابد.
واژههای کلیدی :بتن خودتراکن ،ودر مگنتیت ،مشخصات تازه ،مقاومت فشاری
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بررسی روش های انرژی و شبه انرژی در تخمین نقطه عملکرد لرزه ای
سازه های بتن آرمه
سعید پویا ،1حمید رضا توکلی ،2محمد جواد باقر زاده

3

 -۱دانشجوی کارشناسی ارشد زلزل  ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی ،بابل ،ایران
 -2دانشیار دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی ،بابل ،ایران
 -3کارشناسی ارشد زلزل  ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی ،بابل ،ایران

چکیده
امروزه روا های متنوعی جهت تخمین نق ،عملکرد لرزه ای سازه ها و بدست آوردن حداکثر تغییرمکان جااانبی نهااایی آنهااا
وجود دارد .باتوج ب گسترا مفاهین طراحی بر اساس عملکرد و مباح

غیرخ،ی در امر تحلیل سازه ها و همچنااین بااا توجا

ب اهمیت روز افزون فرآیند بهسازی ساختمان ها ،نیاز ب روا هایی ساده اما دقی جهت تخمین نق ،عملکاارد لاارزه ای سااازه
ها دارین .در این مقال ب بررسی و ارزیابی روا انرژی و شب انرژی در بدست آوردن نق ،عملکرد لرزه ای سازه ها ی نج ،
ده و انزده طبق بتن آرم ک دارای سیستن باربر جانبی از نوع قا خمشی با شکل ااتیری ویااوه ماای باشااند رداختا و نتااایج
بدست آمده از هریک از روا های فو را با نتایج تحلیاال دینااامیکی غیرخ،اای تاریخچا زمااانی مقایسا نمااوده ایاان .ااس از
بررسی های انجام شده مشخص گردید ک روا طیف انرژی برخلف روا شب انرژی در نگاشت های حوزه دور و نزدیک
گسل (بدون الس) نتایج ب مراتب دقی تری را ارائ می کند ولی در نگاشت هااای حااوزه نزدیااک دارای ااالس و بااا افاازایش
ارتفاع میزان خ،ای هر دو روا تقریبا زیاد می باشد.

واژههای کلیدی :روا طیف انرژی  ،روا شب انرژی ،طراحی بر اساس عملکرد ،نق ،عملکرد سازه.
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