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 یکی بود یکی نبود

 کرد فکر جور دیگر باید           را باید شستها ذهن 

 قطعناهم جامعه فنی و مهندسی عمران

هل سال   لز س  ملی بتن و ز کنفران  0011رد 

تغال وبا موضوع ؛ ضرورت   شدن،اش لوژی اقنونی  صص تکنو متخ
نسین اجرایی  تفاده از تک ر ،اس صالحیتدا یده و  ی    تعلیم د ی تولید رد واحداه

ی  ی بتنی  پادنبی هب اجرا ی ساخت وسازاه ردرعایت مقررات ملی ساختمان و  و اجرا ستاندا ی ا   4100لی اجباری م  اه

ست و  یاهن   مینچهاربی ل ش سا نجمنهمای
کا  نیب المللی بتن علمی ا هل شاهخ اریان -(ACI)آمری لز س ملی بتن و ز کنفران  با         

ی  5-4  (0011Dec. 26-27).2021ماه سالد

 

 دبیر همایش: مصطفی احمدوند
 علوم و توسعه پایدار آریا و اموزش عالی ات بتن)متب(، موسسهقرات مرکز تحقیانتشا

 انجمن علمی مهندسی بتن و سازه های بتنی
 شاخه ایران،  (ACI)ریکاآمالمللی بتن موسسه بین

 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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ن ن سوگندانهم  مهندسا  عمرا

مندی وین اقنون و تد ن کشف  مندا ت دانش گر فضیل وظیفه ا و  ت  نی است،منزل و جوامع انسا مندیمهندساناهی جهان محیط رب انسان  ین اقنون گرفتن ا و بهبود شرایط ،هب کار  تغییر اه ربای 

و کار انسان کالت زیست  مر ربای حل مش و تالش مست یل اه میومسا نی  ین تالش جوامع انسا و ا یی  باشد  ت جوامعاجرا لی میسر است هک حرک تعا سوی  نی را ب ت هب  می انسا .با عنای سازد

ظیفه س  و ین  ین حرهف نگی ا هک ا هن،حال  میانسان محور را رب گزید گند یاد  م،رد مقام یک مهندس،آگااههن سو قدامای و ا قدم  م هک رد ره  ه انسانز کنی و گورگا ه  ولی نعمت مین را هک زادگا و    اه 

وآن ه  ست،فراموش نکرد ه اه رذ هک  م  و خدهشکاری انجام نده ه مصرف شود  یهود کاانت آن ب سو با توسع  ای هب محیط اطراف ای از ام ر هم  رد آید.وا ه پایدا

م،اریان را، یهن ولحظه م شته  ور ندا گ،سرزمین ، حراست از  ای از خاطر د و کوشش ربای اتمین  فرهن نوی آن  و مع بع مادی  نی،آگاهی، آزادی، منا و سرافرازی  آبادا ر  توسعه پایدا

رد همه شاهخ لوهح کار آن را  محرهف ای اه سر ن خود را  ،خود قرار ده وندا وجود  شهر ه و از منافع آانن چون  وی دلیل  کرد لقی  حرهف خویش دانسته،خود را کارگزار امین و مورد اعتماد آانن ت

رد چیه شرایطی از  و  م  م مراقبت کن ک چش هبمردم اعی، پادنبی  جتم ر ا ،  احترام هب شعو اهی اخالقی ش  انساارز کرامت  ن کاری  -اریانی نحرمت و  دا افداری هب وج و  و

هف ای ق حر خال و منافع جمع عدول  ا م  یفاجتماعی  یننمای وظا ین  ه اقرد هب انجام ا نی آگا وجدا رم. ربای اینکه با  بدا م،لحظه را رب منافع فردی خود مقدم  وآموزش باش ختن  ای از آمو

هک .باشد  م ر نکن گذا و مردی با دادن فر شوریپای نوان حرهف ،سلح بع م  توان گند خویش ب ظیفه شناس او پادنبیی هب سو و !مندی  م ور کن  حساس رغ
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  اعضای هیئت علمی بخش داخلی

 احمدوند مصطفی 

 اکبرپور عباس 

 بیگی حسینعلی مرتضی 

 برنجیان جواد 

 نورزاد علی 

 آهنگری کاوه 

 نهالی علیرضا  

 اصفهانی محمدرضا 

 بوداقپور سیامک 

 جغتایی محمدتقی 

 کریمی حاجی عباسعلی 

 حسنی ابوالفضل 

 حسینی محمود 

 خیرالدین علی  

 حسینیان باقر سید 

 دهستانی مهدی 

 مقدم سرو عبدالرضا 

 شرقی عبدالعلی 

 مقیمیان شکوفی نادر 

 احمدوند مجتبی 

 جهرمی عباسی رضا حمید  

 غزنوی بیژن 

 مقدم غفاری فرید 

 کاظم حسین 

 امیری قدرتی غالمرضا 

 فرهنگی اکبر علی 

 نیرومند حامد 

 نورزاد رضا 

 ابراهیم  نوه عبدالرحیم 

 قمری علی 

 فر ربیعی جواد  

 میرقائد طاهری علی 

 امیری واثقی جواد 

 نهاد هور هومن 

 پور طهمزاحمد  

 جاوید علیرضا  

 حسینی سمیرا  

 دادگر حمزه  

 احسان کاسه چی 

 

 

 قائمیان محسن 

 کاظمی تقی محمد 

 صافی محمد 

 کرامتی محمدرضا 

 کیوانی عبداهلل 

 گشتاسبی کامران 

 مدندوست اهلل رحمت 

 مرشد رضا 

 معرفت صادق محمد 

 اصل شیبانی منوچهر 

 بزرگ میرزا حسن 

 رام وزین فرشاد 

 اصل موحد علیرضا  

 نظرپور هادی 

 زادگان محسن حامد 

 کامبیز غفوریان 

 امید لطفی عمران 

 ابوالقاسم دولتی 

 فریبزر ناطق الهی 

 امید رضایی فر 

 ایرج گالبتوچی 

 حمزه شکیب 

 احمدوند آریا 

 Prof. Luke Snell 

 Dr. Felorian 

 Dr. Khaled Awad 

 Dr. Astaneh 

 Dr. D .J. Belarbi 

 Prof. Mario Alberto Chiorino 

 Prof. Naser Darvish 

 Dr. Saeed Daniali 

 Prof. Robert J .Frosch 

 Dr. Ali Ganjehlou 
 Dr. Alejandro Duran Herrera 

 Dr. Ali M. Mamari 

 Dr. Nikolaos Marsellos 

 Dr. Barzin Mobasher 

 Dr. Vilas Mujmdar 

 Dr. M. H. AL M Nagadi 

 Dr. Hamid Naderi 

 Dr. Hamid Vossoughi 

 Prof. Khaled Soudki 

 Prof. Nader Ghafoori 

 



 

  کنفرانس ملی سالیانه بتن و زلزله بیست و چهارمین
 0011دی ماه سال  6و  5

 

5 

 

 

 91-کوویدپسا ن، بتن و ساخت وسازهای بتنیایرانقشه راه چشم انداز توسعه پایدار 

 زلزلهبتن و  ملیکنفرانس  مینچهارو  بیست

 با همت 

 مرکز تحقیقات بتن متب 

 و همکاری 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 های بتنی ایران هانجمن علمی مهندسی بتن و ساز

 موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدار آریا

 دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی

 اداره کل استاندارد استان تهران

 کشور مهندسی ساختمانسازمان نظام 

 تهران داریفنی و مهندسی شهرسازمان مشاور

 مهندسان مشاور ایرانجامعه 

 شرکت های ساختمانیسندیکای 

 شرکت های راهسازی ایرانانجمن 
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 :سخن دبیر همایش

 م نوین جهانی پساکرونا درحال شکل گیری است، نظ حرکت جدیدی درجریان

 محور اصلی جهان است. ،انسان

 مغز انسان، مرکز احساس، حافظه، دانش و علم است.
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 ضرورت انطباق کارکرد مغز انسان با نرمال نوین ذهنی مرتبط با نرمال عینی نوین مدرن پسا کرونا

شناخت فرایند شکل گیری تجربه و ذهن و طرز فکر یا همان قالب های نوین ذهنی مرتبط با نرمال نوین مدرن پسا کرونا 

بعنوان یک زیرساخت ضروری برای فراگیری این نرمال نوین مدرن نظم نوین جهانی پساکرونا مطرح می باشد. درک 
خرین یافته های علوم مغز و عصب شناسی، همچنین توجه مفهوم تفکرمدیریت همدل و رهبری تحول آفرین منطبق بر آ

ارزش های بکارگیری یادگیری ذهنی تحول آفرین، در عین  -جهت یاددهیویژه به آموزش بعنوان یک مقوله فرهنگی 

مفهوم تفکرمدیریت سیستمی یاد شده نقش محوری و کلیدی را برای انطباق با  اخالقی انسانی و فرهنگی متناسب با

 وین مدرن نظم نوین جهان پساکرونا شکل گرفته ایفا می کند.نرمال ن
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)بخش  سه حوزه بدنه جامعه یاد شده متشکل از متولیان اجرایی سازمان ها و ممهور به امضاء و مهر قطعنامه جامعه فنی و مهندسی عمران

تولید کنندگان، سازندگان، مشاوران و کارفرمایان از رهبران و پیشکسوتان، استادهای دانشگاهی،  اعم (بنیادهای مردمی -حکمرانی خوب-خصوصی

بند به و پای مهارت های تکنولوژیمتخصص  ، تعلیم دیده، اشتغال، استفاده از تکنسین اجرایی، شدن قانون اهان اقدامات مقتضی در خصوص ضرورتخو

آگاه به مسئولیت فردی حرفه ای و نیز اجتماعی خود، پایبند به ارزش های و و نظارت م بازرسی نظا )مبحث نهم(، در مقررات ملی ساختمان

ارتقای کیفی ساخت و سازهای بتنی بادوام مقاوم در برابر برای تحقق  های بتنیسازدر پروژه های ساخت و وفادار به وجدان کاری اخالقی و

محیط فعال خورنده همسو با توسعه پایدار در و  فرونشست و فروچاله های زمین، سیلپیشگیری از وقوع زلزله، انفجار،آتش سوزی، 

بهبود جامعه و بهزیستی جوانان امروز به سود  تاجهت اجرا به سازمان های مسئول کشور ارایه گردیده اقتصادی، اجتماعی و سالمت محیط زیست، 

ون این امر میسر نشده است. از این رو سواالت مطرح شده در قطعنامه که تا کنون نسل آینده را شاهد باشیم، که علی رغم پی گیری های مکرر تا کن

 ها داده نشده مجددا طرح می شود. پاسخ شفافی بدان

چرا انسان ایرانی همیشه دوراندیش، برای برون رفت از بحران پیش روی جامعه ایران پسا کرونا، مدیریت دیر  -

 هنگام را انتخاب کرده است؟ 

دالیل عدم موفقیت در بازرسی و نظارت مطلوب براجرای مقررات ملی ساختمان و  استانداردهای ملی  براستی -

 اجباری کدامند؟

 این دالیل از کجا سرچشمه می گیرد؟ -

کدام نهادها و یا سازمان ها، مسئول نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان و استانداردهای ملی اجباری  شماره  -

تکنیسین شایسته صالحیتدار  کارگاهی در جهت ارتقای کیفیت  از ویژگی ها( و استفاده اجباری-آماده)بتن 4466

  ن می باشند؟لزله مورد نظر مقررات ملی ساختماساخت و سازهای بتنی بادوام مقاوم در برابر ز

بتن  رل کیفیت فرایند تولیدمقررات ملی ساختمان و استاندارهای ملی اجباری الزم برای کنت به راستی چرا با وجود -

آماده، ارتقای کیفی ساخت و سازهای بتنی عملیاتی نمی شود، آیا باید زلزله باز هم جان تعداد بیشتری از ایرانی ها را 

 بگیرد؟
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افته های یآخرین و همچنین  ، متاورسی، فراصنعتی، شبکه اینترنتیصنعتهای انقالب وقایع از برآمده مشاهدات

وعی ن درآستانهپساکرونا  نوین مدرن انسانپژوهش های علوم مغز، ذهن و شبکه عصبی شناختی نشان می دهد که 

پساکرونا درجوامع در نظم نوین جهانی پارادوکس میان فرهنگ سنتی و ارزش های فرهنگی نرمال نوین مدرن 

 .گلوبال قرار گرفته است

با  ا آن ضروری استپذیرش این واقعیت که نوعی پارادایم عینی در جهان شکل گرفته که مواجهه بایرانیان در شرایط کنونی با ما 

یا، اطالعات، اینترنت اشحوزه های تکنولوژی ارتباطات،  تحول آفرین، همچنین برنامه ریزی درتمرکز بر تفکرمدیریت همدل و رهبری 

تجدیدپذیر همسو با توسعه پایدار از اروپا و آمریکای در شرف تکوین  هوش مصنوعی و رژیم های انرژیکاربرد، پردازش ابرداده ها

 پیشی خواهیم گرفت.  

سرایی ملی نماید، داستان همچون پدری قصه گو با وجود مادری غصه خور، شاعری و  تواند ینم هیچ قوم و ملتی بهتر از ایرانی ها

، مدیریت تغییرات پارادایم 91-صنعتی، فراصنعتی و پندامی کووید هاییده هایی همچون انقالب پد یواقع یمعناآن زمان که ایرانیان 

قابت ر رقابلیغبا نیرویی سریع و  درک نمایند، قادر خواهند بود تا عینی و ذهنی، ارزش های اخالقی انسانی و فرهنگی نوین مدرن را

 بدل نمایند. تیرابه واقعاهایشان روی و کرده حرکت

 های موجود 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 

حوزه های بخش خصوصی و بنیاد های مردمی آگاه به قوانین، مقررات ملی ساختمان و سه پایدارملی  داشته، در تعامل نزدیک با 

می توان از بحران عبور و آینده ای سبز را برای نسل امروز و استانداردهای نوین ملی و بین المللی بوده و با آنها همداستان شده، 

  آینده محقق ساخت.

پساکرونا، ادامه مسیر توسعه ملی در ایران که هنوز هم مورد  انیدر نظم نوین جهنرمال نوین مدرن شرایط  آیا در

 تفاهم ارگان های مختلف حکومتی قرار نگفته است، همچنان میسر است؟
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 جهانی سرمایه و حرکت در مسیر توسعه ملی: نظم نوین شرایط 

 است ادیز این پندامی به قدری تیدامنه و اهم ،است 19-دویکوبیماری  پندامی ،قرن یجهانسرمایه بحران  نیبزرگ تر

اده دتحت الشعاع قرار  گذشته را نیز یسال ها مالی رکود بزرگناشی از آن حتی   ی و اجتماعیاقتصاد ی،بحران مال که

  .است

می طوریکه است ب ریپذ بیآس اریبس هاکاال عیعرضه و توز یجهان رهیزنجشوک مالی ناشی از این بیماری، بیانگر این واقعیت است که 

را  مدت یطوالن یاقتصاد یامدهایکرونا نه تنها پ روسیو یریهمه گ جه،ی. در نتدمختل شویک بحران نوین جهانی براحتی  تواند با

ی را جهان یردا هیسرمانظم نوین از  یدیانتقال به مرحله جدو برقراری پارادایم عینی نوین،   یاساس راتییتغبا ، بلکه بدنبال داشته

  می نماید. ثبات تر  بیرا  ستمیکل س منجر شده که البته 

شیوع ویروس کرونا همچون یک جنگ جهانی تمام عیار کشورهای در حال توسعه را در تمام ابعاد موجود اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، 

ر نوین و طرزفک ذهنی و رفتاری ، عاداتبازار کار ،یبهداشت ی، مراقبت هایآموزش ستمیس اخالقی و حتا اخالق سیاسی بویژه فرهنگی،

د ی خوداخلو مسایل از دولت ها بر مشکالت  یاریبستحت تاثیر خود قرار داده است بطوریکه در سال های آتی  رهیجامعه و غمدرن 

 متمرکز شده و برای خودکفایی تالش می نمایند.

 :نیتحول آفر یرهبرتفکرمدیریت همدل، هم آوا و  اجرای  اصول

و  ستیانسان محور، از ب یمنتخب برتر کشور( و سازمان ی)موسسه پژوهشیپژوهش موسسه کیبتن)متب(، بعنوان  قاتیتحقمرکز 

روند شه یجامعه ا یریشکل گ نیجامعه با صنعت و دانشگاه، همچن انیم وندیرابطه و پ یبرقرار یسال گذشته تا کنون برا شش

 .دینما یتالش محاکمیت قانون، مقرارت ملی ساختمان و رعایت استاندارد های ملی و بین المللی هدف مند، سازمان یافته، ، محور

برآن است و ظهور پارادایم نرمال نوین مدرن،  19-با آگاهی از شرایط موجود بحران ناشی از پندامی بیماری کوویداین مرکز 

م علو یپژوهش ها یها افتهی نیآخرطرزکار مغز انسان )منطبق بر  نیتحول آفرو رهبری  ، هم آواهمدل تیریمداصول تفکر اجرایتا با 

از کادر درمانی کشور بویژه بانوان پرستار که مرزهای تعهد حرفه ای و حتی اجتماعی خود را در  و با  الهام  ی(مغز، ذهن و عصب شناس

 جیتروچنین همکرونا،  وعیاز ش یمواجه با بحران ناش یلاصنوردیده و حتی از جان شیرینشان به نفع هموطنانمان گذشته اند، بعنوان کلید 

 و نگاه ویژه به آموزش بعنوان یک مقوله فرهنگی انه، باخردورزی، نظریه منطق شهیاند ر،یپذانعطاف  ،و مدرن، تفکر خالق نیفرهنگ نو

یتدار صالح ولوژی، تکنیسینتکناجرایی  یفعال مهارت ها یریادگیو  تئوری دانش یبیترک نیآموزش تحول آفررویکرد  استفاده از

سازهای بتنی تربیت تولیدی و ساخت ودر پروژه های  تماعی خود را برای استفادهکارگاهی و متعهد به مسئولیت حرفه ای فردی و اج

گاه، آ یرانیتحقق ا یورا به سو کارا موثر  ییگامها نماید تا از طریق اعمال حاکمیت قانون و مقررات ملی ساختمان و رعایت استانداردها 

 .برداردآباد، آزاد و شکوفا 
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مین همایش ملی سالیانه با موضوع کنفرانس ملی بتن و زلزله امسال نیز در شرایطی متفاوت فضایی بیست و چهارهدف همایش: 

مهندسی عمران کشور نوین مدرن انتزاعی محرک انگیزه، خالقیت، اندیشیدن، آگاهی و مسئولیت پذیری را فراهم می آورد تا جامعه 

تولید کنندگان، کارفرمایان و ، و تمامی دست اندرکاران حوزه صنعت بتن و ساخت و سازهای بتنی )مهندسان مشاور، پیمانکاران

مجریان پروژه های عمرانی( ضمن همدلی، هم آوایی، هم اندیشی، همگرایی، و بهره مندی از خرد جمعی، زمینه اعمال مدیریت تغییر 

درجهت رشد و توسعه اقتصاد و متاورس هوش مصنوعی کاربرد اینترنت اشیا و دوران پسا کرونا را با نمود بیش از پیش  و تحول در

 درخدمت امنیت و توسعه ملی فراهم آورند. و اجتماعی فرهنگیفرهنگی 

اداری پساکرونا، با وفجهانی  نظم نویننرمال مدرن نوین دوران بحران  طرزفکرذهن و  سازهای بتنی متناسب بابهبود کیفی ساخت و

به وجدان کاری، احترام به شعور اجتماعی و منش فرهنگ نرمال نوین مدرن و البته حاکمیت قانون، رعایت مقررات ملی ساختمان و 

ظارت و نویژگی ها و نظام بازرسی -استاندارهای حوزه صنعت بتن و ساخت و سازهای بتنی، به ویژه استاندارد ملی اجباری بتن آماده

های تکنولوژی  به مهارتمتخصص اجرایی بتن، ساخت و سازهای بتنی و صد البته استفاده از تکنیسین  تولیدکنترل کیفیت فرآیند 

 صالحیتدار کارگاهی میسر خواهد شد.و 

سو با توسعه امید است پدران و مادران این سرزمین روایتگران شایسته داستان ملی برای ایرانی آگاه، آزاد، آباد و شکوفا هم

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.

 آینده مطلوب می نگریم، زیرا بقیه عمرمان را در آن سپری خواهیم کرد!ما به 

 

 

 

  

 رییس مرکز تحقیقات بتن )متب(

 مصطفی احمدوند

ACI Fellowship 



 

  کنفرانس ملی سالیانه بتن و زلزله بیست و چهارمین
 0011دی ماه سال  6و  5

 

12 

 

 فهرست مقاالت:
 

 41 ................................................................ پرتراکم فوالد یهاسازه ساخت مشکالت تیریمد در اءیاش نترنتیا ستمیس یریکارگ به یبررس

ن خواص بر اژیفروآل کارخانه یعاتیضا سنگدانه ینیگزیجا ریتاث  41 ............................................ داریپا توسعه یراستا در بتن دوام و یکیمکا

ه و خاک اندرکنش اثر گرفتن نظر در با یبتن یخمش یهاقاب یاصل تناوب زمان نیتخم یبرا یتجرب رابطه ارائه  41 .............................ساز

 41 ....................................................................................................................................... یزیر بتن یاجرا و ساخت ندیفرا در متداول اشکاالت

 41 .................................................................................................................................مرطوب و خشک طیشرا در یمانیس مواد یانباشتگ تراکم

د با یبتن یخمشقاب یهاستمیس یمعرف  41 ..................................................................................................... (RCF-BRB) ریناپذکمانش مهاربن

 02 ................................................................................ مرکب سبک سقف تیمحور با یساختمان یهاسازه یساز سبک یا لرزه ریتاث مطالعه

ر یبررس  04 ........................................................... یسطح ترک یالگو ریتصاو افتهی میتعم فرکتال زیآنال بر یبتن یهاستون شکست حالت اث

غ اثرات یبررس  00 ............................................................ یبتن ستون به ریت اتصال در فرکتال افتهیمیتعم ابعاد ریمقاد یبرو زیسا باکس راتییت

 02 ......................................................................................مالت هیال ضخامت و یتراکم یچگال اساس بر خودتراکم سبک بتن اختالط طرح

اث یعدد یبررس  01 ..................بتن رد محاط یفوالد یهاستون در یالهیم صلب ریبرشگ تیظرف بر ریبرشگ طول و بتن یفشار رمقاومتیت

 کارخانجات از حاصل یهالجن از  شده ساخته بتن با آهن راه یبتن یهاتراورس یفشار مقاومت بر( لیگازوئ) ینفت مشتقات تاثر یبررس

 01 ......................................................................... (دورود شهرستان یسنگبر یهاکارخانه یمورد مطالعه) پسماند تیریمد هدف با یسنگبر

ن در استفاده منظور به یمریژئوپل بتن خواص یبررس  01 .......................................................................یشهر داریپا توسعه و سبز یهاساختما

ن خواص نیب ارتباط  01 ...................................................................................................یافتیباز یهادانهسنگ با یباال مقاومت بتن در یکیمکا

رزه رفتار بر یسرب هسته با یکیالست یالرزه جداساز ریتأث رتبه انیم یبتن یخمش قاب یهاسازه یال  01 ...................یدسهن ینامنظم یدارا م

 01 .................................................................................................. (MRPC) شده راصالحیپذ واکنش یپودر یهابتن نهیبه اختالط طرح ارائه

 22 ....................................................................................................................شده سخت بتن خواص بر سیلیکروسیم یهافرآورده ریتاث مطالعه

 24 ........................................................................................................... خودتراکم  یمریژئوپل یها بتن در یپوزالن مواد انواع عملکرد یبررس

 20 .............ماشین یادگیری و همبستگی هایروش از استفاده با میانقاب دارای مسلح بتنی های قاب در کوتاه ستون پدیده تشکیل بررسی

 22 ......................... رانیا در 1.2  ساز و ساخت صنعت یریبکارگ یهافرصت و هاچالش یابیارز و ییشناسا جهت PEST مدل کی ارائه

 21 .کار و کسب لیتحل کردیرو با ساز ساخت صنعت در یبعد سه نتریپر از استفاده یهاچالش یبررس-1.2 ساز و ساخت صنعت توسعه

ار یبررس و لیتحل  21 ............................................................................................. یعدد روش استفاده با قیحر برابر در مسلح بتن یها ریت رفت

 21 .............................. یخوردگ ترک یالگو لیتحل لهیوس به آرمهبتن یبرش یوارهاید در ماندهیباق مقاومت و فتیدر حداکثر ینیب شیپ



 

  کنفرانس ملی سالیانه بتن و زلزله بیست و چهارمین
 0011دی ماه سال  6و  5

 

13 

 

 21 ......................................................................................... استون با شده شسته کیالست پودر یحاو مالت یخمش و یفشار مقاومت یبررس

 21 ............باال تیاهم با یهاساختمان در زلزله سکیر کنترل یبرا یمنیا تیریمد ستمیس یسازادهیپ در VISUS و EoF یهاروش نقش

 21 ............................................................................................................................ یمیاقل عوامل مقابل در JPCP یبتن یروساز تیحساس زیآنال

 12 ..........................یربتج-یستیمکان روش به یطراح و لیتحل جینتا یبررو بیضر نیا ریتأث و بتن یحرارت انبساط بیضر بر مؤثر لعوام

ار بر دانه زیر و یگداز آهن روباره و سیلیکروسیم اثر  14 .......................................................................................................... متخلخل بتن رفت

 10 .................................................................................................... یهادانهسنگ یحاو یبتن ساختهشیپ یهاکفپوش دوام یپارامترها یبررس

 10 ......................................................................................................................................................................یکیالکتر قوس یهاکوره یاسرباره

 12 ....................................................................................................(ژئوزوالن بتن) یعیطب پوزوالن هیپا بر یمریژئوپل بتن ساخت یسنج امکان

 11 ...............................................یسازها  سبک بتن یحرارت تیهدا بیضر و یفشار مقاومت بر کایل یدانه سبک ینیگزیجا ریتاث یبررس

 11 .................................................................................کیالست خرده و یافتیباز یهاسنگدانه یحاو یغلتک بتن یکیکانیم مشخصات یبررس

 11 .................................................................................................... تیزئول یسنگدانهها از استفاده با یسازها سبک بتن ساخت امکان یبررس

 11 ......................................................................... خودتراکم یمریژئوپل یهابتن در یپوزالن مواد انواع( یکیکانیم خواص)  عملکرد یبررس

 11 ............................................................................... آجر خرده یافتیباز مصالح با شده ساخته یهابتن یکیمکان خواص یهایژگیو یبررس

 12 ...... یعمصنو هوشمند یهاروش یابیارز د؛یکلر ونی یریپذ نفوذ یهاداده استفاده با حرارت تحت خودتراکم بتن در دوام ینیب شیپ

 و دوام ،یکیمکان مشخصات در راتییتغ لحاظ به بتن در بجنورد شهر فاضالب خانه هیتصف( SSA) لجن خاکستر یافزودن از استفاده ریتاث

 14 ................................................................................................................................................................................................................... بتن ییایپا

High Performance Self –Cleaning Cement Mortar Composite and Coats Prepared by TiO2 

Nanoparticles .................................................................................................................................................................................................. 10 

 

  



 

  کنفرانس ملی سالیانه بتن و زلزله بیست و چهارمین
 0011دی ماه سال  6و  5

 

14 

 

های فوالد سازه بررسی به کارگیری سیستم اینترنت اشیاء در مدیریت مشکالت ساخت

 پرتراکم

 2دکتر عباس اکبرپور، *0احمد نقدی

 ایراندانشجوی رشته مدیریت ساخت، موسسه علوم توسعه پایدار آریا، تهران،  -4

 دکترای عمران سازه، دانشگاه آزاد تهران جنوب، تهران، ایران -0
AHMADNAGHDI@YAHOO.com 

 چکیده
برای   ها مدیران راپی یدگی همینهای زیادی دارد. وساااز یک فرایند بساایار پی یده اساات که نیاز به اتوماساایون  ساااخت

صمیم  ، با لذا. است  های پرتراکمسازهای فوالدی بخصوص سازه     ایها اجریکی از این حوزه. کشد میموقع به چالش گیری بهت
، وجود پلتفرمی واحد و مشااترک، جهت برقراری ارتباط و تعامل بیشااتر احساااس   هااینگونه پروژهتوجه به چرخه طوالنی عمر 

صمیم     می به کاهش   منجرگیری در نقاط کلیدی، شود. کمبود اطالعات کافی و عدم بهنگامی در دسترسی به اطالعات جهت ت
هدف این پژوهش شااناسااایی   گردد.ها، افزایش زمان و هزینه و درنتیجه ناکارآمدی پروژه میکاریوری، نقصااان، دوبارهبهره

ساخت    شکالت  سی قابلیت    با کمکهای فوالدی سازه  و اجرای  م صاحبه و برر ساخت     م صنعت  شیا در  ساز و  های اینترنت ا و
مشکالت   اینترنت اشیا در مدیریت هایقابلیتمنظور بررسی بامطالعه ادبیات پیشین به، دیهای فوالخصوص اجرای سازهلعلی ا

 در این پژوهش جهت شناسایی مشکالت از مصاحبه نیمه ساختاریافته، و جهت اولویت بندی       .است های فوالدی سازه  ساخت  
 و تحلیل به منظور اولویت بندی از روش تجزیه . جهته اسااتاسااتفاده شااد پرسااشاانامه  از  هاو قابلیت مشااکالت و رتبه بندی

ها با توجه به مشااکالت اجرایی در ایران از روش آراس اسااتفاده گردید. جهت تعیین  بندی نهایی قابلیترتبهو بدترین -بهترین
ستفاده گردید.  عدم  دهنده آن است که وتحلیل اول نشان آمده از تجزیهدست نتایج به جامعه آماری هدف از روش گوله برفی ا

ی موقع و عدم هماهنگلیست صحیح قطعات، عدم گزارش دهی صحیح، دقیق و به    چکبه  اطمینانرهگیری دقیق قطعات، عدم 
صحیح، دقیق و به   موقع با گروه، عدم برچسب به صحیح، عدم وجود اطالعات  شکل  1موقع به ترتیب گذاری  ستند که   برتر م ه

ه دهد کآمده از روش آراس نشاااان میدسااات. نتایج بهشاااته باشاااد تأثیر را دا بیشاااترینمی تواند ها اینترنت اشااایا در حل آن
، که بیانگر اسااتفاده از اینترنت اشاایا از 2.1210های با تجربه با میزان سااودمندی های اینترنت اشاایا چون کارخانهراهکار/قابلیت

شتن اطالعات به     مبدا می ست دا شد، در رتبه اول، دردد سریع با میزان  با شدن عملیات با     2.1412سودمندی  موقع و شمند  ، هو
و ساااامانه رهگیری قطعات با میزان  2.1111موقع با میزان ساااودمندی ، ساااامانه ارائه گزارشاااات به2.1101میزان ساااودمندی 

 به ترتیب راهکارهای دوم تا پنجم با توجه به نظر خبرگان هستند. 2.1221سودمندی 
 

 بدترین، آراس -های فوالدی، بهترینسازهاینترنت اشیا، های کلیدی: واژه
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تاثیر جایگزینی سنگدانه ضایعاتی کارخانه فروآلیاژ بر خواص مکانیکی و دوام بتن در 

 راستای توسعه پایدار

 

 3، عظیم تاج الدینی،* 2، سعیده شاه میرزرندی0سعید خضری پور

 مدیرعامل شرکت بتن سازهکارشناس ارشد شیمی فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان،  -4

 کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش پیشرفته، دانشگاه شهید باهنر کرمان، مدیر کنترل کیفیت شرکت بتن سازه  -0

دانشجوی دکتری مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، مشاور  -2

 شرکت بتن سازه، کرمان، ایران
Saeede.shahmiri1989@gmail.com 

 

 چکیده

ضالت مهم دنیا محسوب می         ست یکی از مع ضایعات، مدیریت آن و حفظ محیط زی سئله  ستفاده از مواد  امروزه م گردد. ا

ر، های طبیعی شااده که در پی آن عالوه بضااایعاتی و بازیافتی بعنوان جایگزین شاان در بتن موجب کاهش مصاارف ساانگدانه  

یدکننده بتن آماده و حفظ محیط زیسااات، در مصااارف بر  و برداشااات کمتر از معادن تامین کننده مصاااالح کارخانجات تول

سوخت مورد نیاز تجهیزات معدن نیز صرفه جویی می شود. در این تحقیق از ضایعات کارخانه فروآلیاژ بعنوان جایگزین شن با 

ترل با ها و مخلوط کندر ساااخت بتن اسااتفاده شااده و خواص مکانیکی و دوام بتن    422و  11، 12، 01درصاادهای جایگزینی 

ای، نفوذ تسااریع نقطه 1روز، تعیین عمق نفوذ آب تحت فشااار، مقاومت الکتریکی  01و  1های روانی، مقاومت فشاااری آزمون

( مورد آزمایش قرار گرفته اسات. جهت بررسای دقیق   RCMT( و مهاجرت تساریع شاده یون کلر)   RCPTشاده یون کلر )  

ج ها نسابت آب به سایمان ثایت در نظر گرفته شاده اسات. نتای    تمامی طرحتاثیر این سانگدانه ضاایعاتی بر مشاخصاات بتن، در     

صات             شخ ضایعاتی در بتن، تاثیرات مثبتی بر روی م سنگدانه  صد جایگزینی  ست که با افزایش در ست آمده حاکی از این ا بد

ای  نقطه 1الکتریکی  روز و مقاومت 01و  1مکانیکی و دوام بتن به وجود نیامده اسااات. آزمون های روانی، مقاومت فشااااری  

( و RCMTهای تعیین عمق نفوذ آب تحت فشاار، مهاجرت تساریع شاده یون کلر)    نسابت به مخلوط کنترل کاهش و آزمون 

 اند.(افزایش یافتهRCPTنفوذ تسریع یافته یون کلر) 
 

 بتن، توسعه پایدار، مقاومت فشاری، دوام، سنگدانه ضایعاتهای کلیدی: واژه
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رفتن با در نظر گ بتنی یخمش یهاقاب یزمان تناوب اصل نیتخم یبرا یتجربارائه رابطه 

 اثر اندرکنش خاک و سازه

 

 2، فاضل نجابتی ،*0محمدجواد حمیدیا

 ایران ی، تهران،بهشت دیدانشگاه شه، ستیزطیمحآب و  عمران، یدانشکده مهندس ار،یاستاد -4

 یبهشت دیدانشگاه شه، ستیزطیمحآب و عمران،  یمهندسزلزله، دانشکده گرایش ارشد کارشناسی  یدانشجو -0

 m_hamidia@sbu.ac.ir 
 

 چکیده

 یالرزه تیخصوص نیتر. مهمکندیم فایآن ا یارفتار لرزه نیدر تخم یساختمان نقش مهم کی یعیطب یامشخصات لرزه

 یرویر نآن در براب یاسازه یطراح یساختمان، برا یعیزمان تناوب طب نی.تخمباشدیآن م یعیساختمان، زمان تناوب طب کی

قاله به ارائه م نی. اباشدیم تیها حائز اهمساختمان یمقدار برا نیا قیدق نیتخم ذال ردیگیلرزه مورد استفاده قرار م نیزم یجانب

رکنش خاک و اند و یبا در نظر گرفتن اثرات نامنظم بتنی یخمش یهاقاب یتر زمان تناوب اصلقیدق نیتخم یبرا یرابطه تجرب

 یبرا کیو ژئوتکن یزمان تناوب، اطالعات معمار یدانیداده م 12متشکل از  یاداداه گاهیراستا پا نیسازه پرداخته است. در هم

با در نظر گرفتن  یزمان تناوب اصل نیتخم یبرا یتجرب یااست. سپس رابطه دهیاستخراج گرد بتنی یبا قاب خمش یهاساختمان

 جیشده است. نتا سهیامق 0122حاصل از رابطه استاندارد  جیو با نتا دهیگرد شنهادیو اندرکنش خاک و سازه پ یاثرات نامنظم

 یشنهادیحاصل از روابط پ یها. دادهندینمایم ینیب شیرا پ یعیزمان تناوب طب زانیم ،یبا دقت خوب یشنهادیحاصل از رابطه پ

 دارند. یااختالف قابل مالحظه یواقع ریبا مقاد ادیبا ارتفاع متوسط و ز یهازمان تناوب سازه یبرا 0122استاندارد 
 

اندارد ، اندرکنش خاک و سازه، استینامنظم ،بتنی ی، قاب خمشیزمان تناوب اصل نی، تخمیرابطه تجرب ی کلیدی:هاواژه

0122. 
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 اشکاالت متداول در فرایند ساخت و اجرای بتن ریزی

 

 3، محمد میرزائی سروشک،* 2صیامی ، امیرحسین0ابوالفضل حسنی

 عضو هیأت علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس-4

 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دانشجو کارشناسی ارشد راه و ترابری، پایدار،-0

 لیسانس مهندسی عمران، پایدار،دانشگاه دامغان، تهران، ایران-2

Amirsiami78@gmail.com 
 

 چکیده

 ها و استانداردهای الزم، بررسی اشکاالتبا توجه به اهمیت روز افزون صنعت ساخت و ساز کشور و نیاز به کسب ایمنی

ها کمک مخاطرات احتمالی در این نوع از سازههای بتنی به ما در امر اجرای هر چه بهتر و در امان بودن از اجرایی در سازه

بسزایی می نماید. همانطور که می دانیم بتن برای کسب مقاومت وکیفیت مطلوب، نیازمند شکل گیری کامل و صحیح فرآیند 

عددی تنماید. همواره عوامل مباشد که با سهل انگاری در این مورد محصول نهایی مطلوبیت الزمه را کسب نمیهیدراتاسیون می

شی شود؛ به طوری که در برخی موارد اختالف فاحدر کارگاه باعث ایجاد اختالل در رسیدن کیفیت بتن به محدوده مورد نیاز می

 آید که با نظارت دقیق و استفاده از ابزار و نیروی انسانیمیان نمونه آزمایشگاهی و نمونه مغزه گیری شده از کارگاه به وجود می

 ایم تا مواردی از اشکاالت اجراییاز این رو کوشیده دودی از بروز مشکالت بعدی جلوگیری به عمل آورد.توان تا حمجرب می

  در حین انتقال بتن را مورد بررسی قرار دهیم.

 

 هیدراتاسیون، بتن، میکسر، پمپ، نسبت آب به سیمانی کلیدی: هاواژه

  

mailto:Amirsiami78@gmail.com
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 مرطوب و خشک طیشرا درسیمانی  تراکم انباشتگی مواد

 

 3، عباس اکبرپور 2، هومن هورنهاد،* 0دنیا بازیار خوشرودی

 دانشجو کارشناسی ارشد، مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت، دانشگاه علوم و توسعه آریا، سمنان، ایران-4

 استادیار، دانشگاه علوم و توسعه پایدار آریا، سمنان، ایران -0

 تهران، ایراناستادیار، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، - 2

Donya.baziar@gmail.com 

 

  دهیچک

امروزه  معموال برای اندازه گیری تراکم انباشتگی ذرات که تاثیر قابل توجهی بر عملکرد بتن دارد، از روش تراکم 

دو و  یهامخلوط یبرا. این نوشتار ردیگینم نظر در را بتن مخلوط در آب ریتاثشود. این روش انباشتگی خشک بهره گرفته می

ی با دانه بندی بهینه و بر اساس بررسی تئوریک و آزمایشگاهی اندازه گیری تراکم انباشتگی به دو مانیس مواد یحاوسه تایی 

و مقایسه تطبیقی نتایج این دو روش تدوین یافته است. در این پژوهش مقدار تراکم انباشتگی برای  مرطوب و خشکروش  

درصد نسبت به روش خشک  11های سه تایی تا درصد و برای مخلوط 12روش مرطوب تا  های دوتایی مواد سیمانی بهمخلوط

 روشاده از استف ،مواد سیمانی مخلوط تراکم انباشتگی یریگ اندازه توان اذعان داشت که برایافزایش داشته است. پس می

 باشد. مرطوب نسبت به روش انباشتگی خشک دارای ارجحیت می انباشتگی

 

 انباشتگی مواد سیمانی، تراکم انباشتگی، روش انباشتگی خشک، روش انباشتگی مرطوب کلیدی: هایواژه
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 (RCF-BRBناپذیر )خمشی بتنی با مهاربند کمانشهای قابمعرفی سیستم

 

 2، محمدحسین اخوان سیگاری،* 0صدرآبادرضاخلیلی

 کشور ایراندانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشگاه یزد، شهر یزد،  -4

 استادیار و عضو هیئت علمی، گروه عمران، دانشگاه یزد، شهر یزد، کشور ایران -0

rezakhalilisadrabad@gmail.com 

 

 چکیده

تاب کمانش مهاربنددارای ضعف هستند که این نقص باعث اختراع  فشار در ی معمولیمهاربند فوالد یهاستمیس

(Buckling Restrained Brace) .عملکرد  یاصل یمبان شد BRB به منظور  یاز وقوع کمانش هسته فوالد یریجلوگ

.  گرددیم سریپر شده با بتن م یدر لوله فوالد یامر با قراردادن هسته فوالد نیدر آن است؛ ا یفشار میتسل دهیامکان وقوع پد

BRB  از بتن پر شده و مواد جداکننده که مانع از  آنکه داخل  یغالف فوالد کیشونده،  میتسل یفوالد یهسته کیاز

ای در کشورهای پذیر لرزههای شکلو امروزه به عنوان یکی از سیستم ،شده است لیتشک ،شودیبتن با فوالد هسته م یچسبندگ

های در سیستم BRBدهد که استفاده از گیرد. تحقیقات انجام شده نشان میزلزله خیز دنیا به طور گسترده مورد استفاده قرار می

های ر سیستمشود و ددهد و باعث اتالف بیشتر انرژی ورودی زلزله میبتنی مسلح، سختی، مقاومت و شکل پذیری را افزایش می

ذیر که با حذف دیوار برشی امکان پهای اجرایی خواهد شد دوگانه قاب خمشی بتنی متوسط با دیوار برشی باعث کاهش هزینه

های شدید، دیوار برشی دچار ترک خورگی خواهد شد که این امر باعث کاهش مقاومت سازه بعد باشد هم نین در زلزلهمی

د کنای به عنوان یک فیوز عمل میهای سازهاستفاده شود چون در سیستم BRBاز زلزله خواهد شد اگر به جای دیواربرشی از 

 .  بعد از آسیب هر مهاربند، آن را به راحتی تعویض کرد و مقاومت قبل از زلزله را به سازه باز گرداند توانمی
 

 مهاربند کمانش تاب، سیستم قاب بتن مسلح، شکل پذیری، آنالیز اقتصادیهای کلیدی: واژه
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 با محوریت سقف سبک مرکب های ساختمانیمطالعه تاثیر لرزه ای سبک سازی سازه

   

 2صالح صابرطوسی ،،* 0رضا باقرشمیرانی علی

 دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران استادیار -4

 ران، ایتهران ،یبهشت دیدانشگاه شه ست،یز طیعمران، آب و مح یارشد، دانشکده مهندس یکارشناس یدانشجو -0

a_baghershemirani@sbu.ac.ir 

 

 چکیده

. شودیها مو ستون هاریهم ون ت یاسازه یوارد بر ساختمان منجر به کاهش مقاطع اجزا یهاکاهش بار قیاز طر یسازسبک

 زانیو م نوع سقف نیا یاسقف، عملکرد سازه یاجرا یبرا ساختهشیو پ نینو یمصالح یشده تا با معرف یپژوهش سع نیدر ا

 .شود یسازه بررس یسازدر سبکهای فوالدی و بتنی کاربرد دارد که در سازهمصالح  نیاستفاده از ا ریتاث

در  LCPبا سقف  ادیز اریواقع در پهنه خطر بس یطبقه قاب خمش 10ساختمان  کی یسازهدف به مدل نیبه ا دنیرس یبرا

صالح مصرف هم ون کاهش م یجیبلوک به عنوان دو سقف شناخته شده پرداخته شد. نتا رچهیو ت تیبا دو سقف کامپوز سهیمقا

و  گریدرصد نسبت به دو مدل د 27 زانیبه م هیپاکاهش محسوس برش ت،یدرصد نسبت به سقف کامپوز 28.5 زانیشده به م

الوه . عدیمشاهده گرد ،یمورد بررس یهاسقف گریبا د سهیوارد بر سازه در مقا یدرصد از لنگر واژگون 27کاهش  طورنیهم

 .شودیم انیب ستمیس نیا یایمزا گریبودن از د قیو عا یساختگشیسبک بودن، پ جینتا نیبر ا
 

 تیکامپوز ،یکیاستات یسازمدل ،یالرزه یسقف سبک مرکب، طراح ،یسازسبک های کلیدی :واژه
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یر الگوی ترک تصاو افتهی میتعمی بتنی بر آنالیز فرکتال هاستوناثر حالت شکست  یبررس

 سطحی

 

 2، سارا جمشیدیان0*حمیدیامحمدجواد 

 ایران ی، تهران،بهشت دیدانشگاه شه، ستیزطیمحآب و  عمران، یدانشکده مهندس ار،یاستاد -4

ی، بهشت دیدانشگاه شه، ستیزطیمحآب و عمران،  یزلزله، دانشکده مهندسگرایش ارشد کارشناسی  یدانشجو -0

 تهران، ایران

 m_hamidia@sbu.ac.ir 
 

 چکیده

ررسی موجود ازجمله ب یهاها است. روشاقدام مهندسین بعد از زلزله، ارزیابی اولیه ایمنی و تعیین سطح عملکرد سازهاولین 

مختلف  یهاشیعرض ترک، مستعد خطای زیادی هستند. در این پژوهش، ابتدا نتایج آزما ینهیشیب یریگچشمی و یا اندازه

گردیده است. سپس، با استفاده از مفاهیم هندسی فرکتال، با  یآوره، جمعشدبتن مسلح انجام یهاموجود که بر روی ستون

 اندعبارته وجود دارد ک هاستون نیدر بمشاهده شد که سه نوع حالت خرابی  مسلح، یبتن ستوناستخراج و ترسیم الگوی ترک 

نده از هر نمای عنوانبهی فرکتال هر نمونه هاسیاندی و با بررسی نتایج خروجی وبرشبرشی -ی، خمشاز حالت خرابی خمشی

 شدهمشخص با توجه به تصاویر الگوی ترک سطحی افتهیمیتعمحالت خرابی بر آنالیز فرکتال  اثرحالت در دریفت های مختلف 

فت های در دریاست.  هافتیمیتعماست. با توجه به نتایج در تمامی دریفت ها حالت شکست برشی دارای بیشترین اندیس فرکتال 

ه خود مقدار اندیس فرکتال را ب نیترنییپابرشی و در دریفت های بیشتر حالت خرابی خمشی -کمتر حالت خرابی خمشی

  وجود دارد.  0Dو D-1اختصاص داده است و این روند برای هر دو اندیس 
 

 سطحی، پردازش تصویر یهاترک بتن مسلح، الگویستون مت سازه، ارزیابی خرابی، الپایش س ی کلیدی:هاواژه
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ل تیر به یافته فرکتال در اتصااثرات تغییرات باکس سایز بروی مقادیر ابعاد تعمیم یبررس

 ستون بتنی

 

 2زاده زواره، امیرحسین گنجی ،*0محمدجواد حمیدیا

 ایران ی، تهران،بهشت دیدانشگاه شه، ستیزطیمحآب و  عمران، یدانشکده مهندس ار،یاستاد -4

 ی بهشت دیدانشگاه شه، ستیزطیمحآب و عمران،  یزلزله، دانشکده مهندسگرایش ارشد کارشناسی  یدانشجو -0

m_hamidia@sbu.ac.ir 
 چکیده

سلح پس مهدف نهایی از این پژوهش، بررسی میزان تغییرات اندازه باکس سایز بروی تصاویر اتصاالت تیر به ستون بتن 

ها ی ساختمانباشد. ارزیابی وسعت خرابیافته فرکتال میلرزه با استفاده از الگوی ترک سطحی و استفاده از ابعاد تعمیماز زمین

 باشد. اولین اقدام مهندسین بعد از زلزله، ارزیابی اولیهها میترین بخش عملیات بازرسی اضطراری ساختمانلرزه مهمپس از زمین

نند که تحت کبندی میها را به دسته ایمن یا ناایمن تقسیمها است. بازرسان خبره، ساختمانیین سطح عملکرد سازهایمنی و تع

های ود. روشهای قبلی شلرزهشده در زمینآمیز گزارشگیرد که ممکن است منجر به وقایع فاجعهتاثیر تصمیمات فردی قرار می

وری آگیری بیشینه عرض ترک، مستعد خطای زیادی هستند. در این پژوهش، با جمعموجود از جمله بررسی چشمی و یا اندازه

ر نمونه ها بصورت دستی، الگوی ترک سطحی هدیده موجود در ادبیات فنی، و دیجیتایز آنمواردی از اتصال تیر به ستون آسیب

هی دای مقادیر مختلف پارامتر شاخص وزنزدهی هر باکس به اگردد. در ادامه، به بررسی میزان پرشدگی و وزناستخراج می

، میزان تقارب q=-1یافته در گردد که در نتیجه آن، با انتخاب بعد تعمیمیافته فرکتال، بررسی میموجود در رابطه ابعاد تعمیم

، 2n ،3nایزهای مختلف س شده، تحت انتخاب باکسآمده از پایگاه داده با دریفت تجربهیافته انتخابی بدستابعاد فرکتال تعمیم

5n  2گردد که در انتها، باکس سایز بررسی میn ده شبعنوان باکس مطلوبه با داشتن باالترین میزان تقارب با دریفت تجربه

 گردد.انتخاب می

 ردازش تصویرسطحی، پ یهاترک ، الگویاتصال تیر به ستون بتنی، هندسه فرکتالسازه،  سالمتپایش  ی کلیدی:هاواژه
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 اختالط بتن سبک خودتراکم بر اساس چگالی تراکمی و ضخامت الیه مالتطرح 
 

 3ویدا خاکی ،،* 2، پرویز عبادی0میروحید حسینی

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، شهر قدس، تهران، ایران-4

 گروه عمران، واحد شهرقدس، دانشگاه ازاد اسالمی، تهران، ایران -2،0

Parviz.Ebadi@gmail.com 

 چکیده

های مختلف بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اساات، با این وجود اسااتفاده از بتن ساابک  امروزه کم کردن وزن سااازه

ای پیشنهاد شده است  های زیادی رو به رو است. در این مقاله روشی چند مرحلهای با کارایی و دوام باال هم نان با چالشسازه

ح در دسااترس به بتن ساابک خودتراکم با دوام باال دساات پیدا کرد. در مرحله اول با   توان با انواع مصااالکه با اسااتفاده آن می

ستفاده از برنامه  گسترش داده شده است، با توجه به دانه بندی مصالح موجود و تنها با سیمان، طبق        MATLABای که توسط  ا

 fulle Thompsonو CPM ،LPM ،Toufar ،0.45 power chart ،modified Andersonشاااش مدل مختلف 

ها هایی بر پایه دو تئوری ضخامت الیه مالت و چگالی تراکمی نوشته شد. در مرحله دوم هر یک از طرح اختالططرح اختالط

انتخاب گردد و با توجه به  OPCتحت آزمایشااات ساانجش رئولوژی بتن تازه قرار گرفتند تا بهترین طرح اختالط برای نمونه   

صالح مور    ست آمده و م ستفاده از مدل    نتایج بد ستفاده در این تحقیق، با ا سوم با     CPMد ا ست آمد. در مرحله  بهترین نتایج بد

صورت تکی و در            سیلیس به  سرباره، خاکستر بادی و میکرو ست آمده از مقاالت مختلف  شاهد اولیه و نتایج بد توجه به مدل 

ه آخر هایی بر همین مبنا نوشاته شاد. در مرحل  طهای مختلف جایگزین سایمان شادند و طرح اختال  ترکیب با یکدیگر با نسابت 

صالح این    ها مورد ارزیابیطرح اختالط شد که با توجه به م های رئولوژی و دوام قرار گرفتند و در نهایت بهترین نمونه انتخاب 

 میکروسیلیس بهترین نتایج بدست آمد. %42سرباره و  %11آزمایش هنگام جایگزینی سیمان با 

 بتن سبک، خودتراکم، رئولوژی، میکروسیلیس، سرباره کلیدی: یهاواژه
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ی در الهیمبررسی عددی تاثیرمقاومت فشاری بتن و طول برشگیر بر ظرفیت برشگیر صلب 

 ی فوالدی محاط در بتنهاستون

 

 ،*2، نسرین بخشایش اقبالی0اندام نژادپیام 

 ایالم، ایالم، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد سازه گروه مهندسی عمران، دانشگاه  -4

 گروه مهندسی عمران گرایش زلزله، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران اریاستاد -0

n.bakhshayesh@ilam.ac.ir 

 

 چکیده

 مقاطع یر طراحمهم هستند. د اریبس و بتنبرای انتقال نیرو برشی بین فوالد  رهای، برشگبتنی-فوالدی مرکب یهاسازه در

به سطح  معموالً رهای. برشگشودیاستفاده م یو بتن یفوالد بین مقطع یطول یبرش یروهایانتقال ن یبرا برشگیر، معموالً از مرکب

ر محاط د در ستون فوالدی شدههیتعباین مقاله از نه نمونه برشگیر صلب  در .شودیمو در بتن تعبیه  شودیمفوالد جوش داده 

ی در الهیممقاومت فشاری بتن و طول برشگیر بر ظرفیت برشگیرهای صلب  ریتأثعددی  صورتبهاست. تا  شدهاستفادهبتن 

ی زیاد و اهییجابجای مواد، رخطیغتواند رفتار می آباکوسی. برنامه ریقرارگی فوالدی محاط در بتن، مورد برسی هاستون

فشاری  شیآزماق از طری که پالستیک بتن را در نظر بگیرد. با استفاده از نتایج تجربی یک نمونه برشگیر نبشی، بیآس

صحت سنجی شده است و نتایج عددی در مقابل نتایج آزمایشگاهی  آباکوس و برنامهاز روش اجزا محدود  است، آمدهدستبه

، 12، 422 ریبرشگمگا پاسکال و طول  12و  21، 22، 01مقاومت فشاری  بتن  یک،مطالعات پارامتراز  شده است.با استفاده دیتائ

شده  لغزش رسم – بار منحنی محدود، اجزا مدل مطالعه پارامتریک و نتایج ازگیرد. ی قرار میموردبررس متریلیم 12و  12، 12

 شیزاو اف ریطول برشگ شیکه افزا کندیم دیمحدود تائ نتایج اجزا لیوتحلهیتجز .دیآیم دست به برشگیر تیظرف و است

 .دهدیم شیتناسب افزارا به آن مقاومت فشاری بتن ظرفیت برشی و سختی

 ، روش اجزا محدود، آزمایش فشاری، ستون مرکبصلب ریبرشگبرشگیر، کلیدی:  یهاواژه
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ا بتن های بتنی راه آهن بتاثر مشتقات نفتی )گازوئیل( بر مقاومت فشاری تراورس بررسی

عه )مطال های حاصل از کارخانجات سنگبری با هدف مدیریت پسماندلجناز  ه شده ساخت

 های سنگبری شهرستان دورود(موردی کارخانه

 

  0دااحسان میرنژ

 مان و تاسیسات راه آهن لرستانکارشناس ارشد عمران، کارشناس گروه نظارت بر  ساخت-4

Em_civile@yahoo.com         

 

 چکیده:

ستفاده از آن در ساخت و سازها    رشد روز افزون صنایع سنگبری و افزایش چشمگیر تولید سنگ         های ترئینی و ا

سط کارخانه           سنگ، تو صل از فرآیند تولید و فرآوری  سماندهای حا سیار زیادی پ سنگبری   هایسبب تولید مقدار ب

ستر حیات و       ست به عنوان ب ضرورت حفظ محیط زی ست. با توجه به  ستیابی به روش    گردیده ا سعه، امروزه د هایی تو

برای کاهش آثار تخریبی صااانایع بر محیط زیسااات از اهداف مهم تحقیقات علمی می باشاااد. لذا در این تحقیق از   

پسااماندهای کارخانجات ساانگبری)لجن(، در تولید بتن با هدف ساااخت تراورس بتنی راه آهن به عنوان یکی از پر   

ثیر گازوئیل بر روی بتن ساخته شده با هدف حذف این ضایعات از محیط زیست  مصرف ترین مصالح راهسازی و تا

شان می         ست آمده ن ست.  نتایج بد شده ا ستفاده  سماندها عال و افزایش کیفیت بتن ا وه بر دهد که بتن تولیدی از این پ

شاری  بتن را نیز اف           شرایطی مقاومت ف سیمان  در  صرف  ست و کاهش م ضایعات از محیط زی اده زایش دحذف این 

 است.  

 مدیریت پسماند، لجن سنگبری، تراورس بتنی، بتنهای کلیدی: واژه
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ایدار پتوسعه های سبز و ساختمانبه منظور استفاده در  یژئوپلیمر بررسی خواص بتن

 یشهر

 
 2شهرام اسپرهم  ،،*0اسپرهم رضایعل

 دانشگاه تهران  ست،یز طیمح یگروه مهندس، ستیز طیومح یانرژ_ یانرژ یهاستمیس یمهندس یدکتر یدانشجو - 4

 مدیر اجرایی سابق گروه ساختمانی شرکت تیراژ ،کارشناس مدیریت پروژه -0

Alireza.esparham@ut.ac.ir 

 

 چکیده 

 .ندنک کیفیت زندگی برتر را حفظهای زیست محیطی باید آالیندگی کاهش وکم مصرف انرژی  عالوه بر شهرهای پایدار 

 تولید و "سماندپ بدون" اصل که توان فهمیدمی چه خواهد بود، تقریباً پایدار در آیندهتوسعه  ، تعریفاین سوال کهپرسیدن  با

در  شناختیه ب ست،یزطیمواد سازگار با مح شتریب یتوسعه یبرا. بود خواهد هااولویت از کمتر محیط زیستی اثر با جدید مواد

 ی مواد مرسوم درساخت ساز، نیاز می باشد.ستیز طیمحو هم نین ارزیابی اثرات  دیمواد جد  یستیز طیمح یهامورد محرک

حاوی امد جهستند که در اثر فعال شدن شیمیایی مواد  کمی در سه بعد اپلی تربا ساختارهای  سرامیک مانندیژئوپلیمرها موادی 

یا  اندهاپسمتوان از می  ساختمان استفاده درو یبرای تولید بتن ژئوپلیمر .شوندر دمای نسبتاً پایین ایجاد میآلومینیوم و سیلیس د

ی و ، ضایعات ساختمانکوره آهن گدازیهای جمله خاکستر احترا  ذغال سنگ، سربارهمن محصوالت جانبی حاصل از صنایع؛

فناوری ژئوپلیمر در  امکان سنجی استفاده ازمقاله حاضر به طور خالصه  .استفاده کردیا پسماند کشاوزی مانند شلتوک برنج 

ر های زیست محیطی و ارزیابی چرخه عمآالیندگیانتشار  بارویکرد کاهش شهریپایدار به منظور توسعههای سبز ساختمان

اسب و ژئوپلیمری عالوه بر خواص مکانیکی و شیمیایی بسیارمندهند که بتن نشان می مطالعات ها و نتایجیافته .کندمیبررسی 

 .کنندارائه میرا  یتوجهقابل یستیز طیمح یایزامصرف انرژی خیلی کمتر نسبت به بتن معمولی، م

 

 ایگازهای گلخانه عمر،چرخه  ارزیابی ؛ ژئوپلیمر، توسعه پایدار: یدیکل یهاواژه
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 های بازیافتیدانهخواص مکانیکی در بتن مقاومت باالی با سنگارتباط بین 

 

  0 ، سعید نوری قارنسرایی ،*3، اسمعیل مرزآرا 2، امید لطفی عمران0جواد برنجیان

 رانی، اآموزش عالی طبری بابل استادیار و رئیس موسسه -4

  رانی، اعلمی مؤسسه طبری بابلیئتهدکتری سازه دانشگاه گیالن و عضو  -0

  رانی، ابابلارشد مهندسی و مدیریت ساخت مؤسسه طبری  یکارشناس - 2

 کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی طبری بابل، ایران  -1

Merajgostare_shomal@yahoo.com 

 چکیده

ساختمانی نه  هایمحیطی در ارتباط با تولید بتن و سیمان است. بازیافت نخالهزیست ترین نگرانیمصرف انرژی، بزرگ

ادی بسیاری های علمی باعث توجیهات اقتصیری روشکارگبهکند، بلکه با زیست کمک مییطمحتنها به حفظ منابع طبیعی و 

تباط بین خواص مقاومتی آن از جمله ارتباط بین ی بازیافتی و ارهادانهسنگگردد. در این مطالعه به بررسی خواص بتن با می

مدول االستیسیته با درصدهای مختلف -مدول االستیسیته و مقاومت کششی-کششی، مقاومت فشاری -مقاومت فشاری

وان بازیافتی به عن های بتنیدانهه شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش استفاده از سنگپرداختی بازیافتی هادانهسنگ

دانه در بتن جدید، کاهش در مقاومت فشاری و مقاومت کششی مشاهده شد و هرچه درصد جایگزینی افزایش ریزدانه و درشت

 یافته است، مدول االستیسیته بتن حاصله کاهش یافته است.

 

 های بازیافتی خواص بتن، بتن مقاومت باال، سنگدانه :های کلیدیواژه
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 یبتن یقاب خمش یهاسازه یابر رفتار لرزه الستیکی با هسته سربی یاجداساز لرزه یرتأث

 یهندس ینامنظم یمرتبه دارا یانم
 

 2، حسین کاظم،* 0آرشام فتحی سرچقائیو

 کارشناس ارشد سازه، موسسه علوم و توسعه پایدار آریا، تهران، ایران-4

 عضو هیات علمی موسسه علوم و توسعه پایدار آریا، تهران، ایران-0

Arshamfa97@gmail.com 
 چکیده

تا  شودیمی در برابر نیروهای زلزله، از سیستم های مستهلک کننده انرژی استفاده اسازهامروزه به منظور کنترل ارتعاشات      
ها نیز سهولت یابد. به کار ترمیم و بهسازی سازه ی غیر ارتجاعی به هنگام زلزله در این سیستم ها،هاشکلضمن تمرکز تغییر 
استفاده  هاسازهی الرزهی جهت بهبود پاسخ الرزهاز جمله به کارگیری جداگرهای  رفعالیغی کنترل هاروشهمین منظور از انواع 

منظمی در ادیر مختلف نای ساختمان ده طبقه بتن آرمه مجهز به سیستم قاب خمشی و با مقالرزه. در مقاله حاضر رفتار گرددیم
لی بررسی شد. بر این اساس ابتدا با توجه به مباحث شش و نه مقررات م ی شده با جداگر الستیکی با هسته سربیسازمقاومپالن، 

ی سازمدلطراحی و  Perform3dو  Etabs16افزارهای و با استفاده از نرم 0122و آئین نامه 102، نشریه 212ساختمان، نشریه 
با وجود و عدم وجود جداگر  Aانجام گردید.با بررسی جابجایی، برش پایه و انرژی ورودی به سازه با مقدار نامنظمی از نوع 

ای با نگاشت های مورد مطالعه، نتایج نشان می دهد استفاده از جداگر لرزهای الستیکی با هسته سربی تحت اعمال شتابلرزه
در کاهش انرژی ورودی  01/11در کاهش برش پایه و %  11/20در کاهش جابجایی، %  42/11هسته سربی به طور میانگین % 
با وجود و عدم  Bاز نوع  یبه سازه با مقدار نامنظم یورود یو انرژ یهبرش پا یی،جابجا یبا بررسبه سازه تأثیر گذار بوده است.

فاده از جداگر دهد است ینشان م یجمورد مطالعه، نتا ینگاشت هاتحت اعمال شتاب یبا هسته سرب یکیالست یاوجود جداگر لرزه
 یدر کاهش انرژ 12/11و %  یهدر کاهش برش پا 41/22 % بجایی،در کاهش جا 11/11 % یانگینبه طور م یبا هسته سرب یالرزه
می هندسی به ر نامنظی جابجایی، برش پایه و انرژی ورودی به سازه با تغییر مقداگذار بوده است.با بررس یربه سازه تأث یورود

 ه ی تاریخهانگاشتی الستیکی با هسته سربی، تحت اعمال شتاب الرزهبا وجود و عدم وجود جداگر  Bو  Aصورت نوع 
به ترتیب و به طور  Aنسبت به نوع  Bبا افزایش مقدار نامنظمی، نوع  دهدیمزمانی زلزله السنترو، ایمپریال ولیو کوبه نتایج نشان 

 تأثیر بیشتری در رفتار سازه داشته است. 20/01و %  40/4، % 02/0میانگین % 

 ای، برش پایه، جابجایی، نیروی زلزله نامنظمی هندسی، جداگر لرزهکلیدی:  هایواژه
  

mailto:Arshamfa97@gmail.com
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 (MRPCهای پودری واکنش پذیراصالح شده )ارائه طرح اختالط بهینه بتن

 2دکتر عباس اکبر پور ،0دکتر فرید غفاری مقدم

 ، ایران مدرس موسسه علوم و توسعه پایدار آریا، سمنان، دکتری مهندسی و مدیریت ساخت -4

 دکترای عمران سازه، دانشگاه آزاد تهران جنوب، تهران، ایران -0 

moghaddamfarid@gmail.com 
 

 چکیده

ردی و پرداخته شده است این مسئله به جهت کاربدر این تحقیق درگام نخست به بررسی اصالح بتن پودری واکنش پذیر 

اقتصادی کردن این نوع بتن مورد بررسی قرارگرفته است. توزیع مناسب و وجود فرآیند هیدراتاسیون منجر به بهبود فشاری و 

این مطالعه برای ارائه درک  (RPCشود هزینه کاهش یافته و بهینه در تولید و عملکرد بتن پودری واکنش پذیر )یکنواختی می

(، نفوذ SRانجام شد با مطالعه بر آزمون مقاومت سطح ) (MRPCوبتن پودری واکنش پذیر اصالح شده ) RPCبهتر از رفتار 

آب، مقاومت فشاری، مدول االستیسیته با توجه به هزینه انجام شد. مطالعه حاضر برای بررسی چگونگی بهینه سازی اندازه و 

قه بندی شده ها طبها انجام شده است. برای تحلیل نتایج از دوازده گزینهبه منظور افزایش کاربرد و کاهش هزینه تنوع سنگدانه

ها استفاده شد مراحل ساخت با توجه به شش معیار با وزن دهی های متفاوت مورد مقایسه قرار گرفت. شش حالت برای بررسی

ها بغیر از یک شاخص )بسیار اندک(، یکسان در نظرگرفته شده است، عالوه در نظرگرفته شده است. در پنج معیار، وزن دهی

بر این جهت تحلیل مناسب در یک بررسی نیز همه معیارها با وزن دهی مساوی در نظرگرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل 

های اختالط تفاده شد و طرحاس RPCبرای ایجاد چارچوبی برای طراحی بهینه ترکیب  Expert Choiceنهایی، ازنرم افزار 

MRPC های بسیارجزئی در مقایسه با با تفاوتRPC های دفاعی نتایج خوبی را نشان داده اندک در بسیاری از موارد در پروژه

 استفاده کرد. RPCبه جای  MRPCتوان از و نظامی نیز، می

 

م، مقاومت الکتریکی، توسعه پایدار، طرح بتن پودری واکنش پذیر اصالح شده، مدیریت ساخت، دوا :های کلیدیواژه

 اختالط بهینه و نفوذپذیری
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 های میکروسیلیس بر خواص بتن سخت شده مطالعه تاثیر فرآورده

 

 3، مینا معظمی2، امین دادخواه تهرانی،* 0مسعود حیدری آقاگلی

 کارشناس ارشد، تکتونیک، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران-4

 های هیدرولیکی، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهاندانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه-0

 های هیدرولیکی، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد آب و سازه-2

Heydarimasoud8@gmail.com 

 
 چکیده

های آن پرمصرفترین مصالح ساختمانی در جهان شناخته شده است. میکروسیلیس و فرآوردهامروزه بتن به عنوان یکی از 

تن شود. میکروسیلیس عمدتا برای بهبود خواص بدر حال حاضر به عنوان یکی از بهترین مواد افزودنی معدنی بتن شناخته می

موضوع انجام گرفته است ولی این مقاله در های گوناگونی در مورد این رود. اگرچه تاکنون آزمایشسخت شده به کار می

های سیلیس را بر روی خواص بتن سخت شده بررسی کند که شامل مقاومت فشاری، نفوذپذیری نظر دارد تاثیر دیگر فرآورده

ایم. نسبت ژل باشد. در این راستا به بررسی بتن با ژل میکروسیلیس و بدون ژل میکروسیلیس پرداختهوکارایی بتن می

سری بتن ساخته شده، نشان  12گیری درصد وزنی سیمان درنظر گرفته شده است. بررسی نتایج حاصل از نمونه 1وسیلیس میکر

درصدی کارایی  42درصدی مقاومت فشاری بتن سخت شده، افزایش  02دهد که وجود ژل میکروسیلیس سبب افزایش می

 شود.درصدی نفوذپذیری در بتن می 01بتن و کاهش 

 

 بتن، ژل میکروسیلیس، مقاومت فشاری، نفوذپذیری، کارایی.کلیدی:  هایواژه
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 خودتراکم  یمریژئوپل یدر بتن ها یعملکرد انواع مواد پوزالن یبررس

 
 جواد برنجیان 0 ، محمد حسن بهروز 2 ، حمزه اسداله زاده 3،*  

 استادیار،  رئیس موسسه آموزش عالی طبری بابل    -4

 ای امام صاد  بابلحرفه مربی دانشکده فنی و -0

دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی طبری بابل -2  

hamze2526@gmail.com 
     چکیده

ها می باشد به جای استفاده از سیمان که تولید دی امروزه برای ساخت بتن که از مواد پرمصرف در ایجاد و بهسازی زبر ساخت

انرژی را به همراه دارد می توان از مواد ژئوپلیمری  دور  و سوخت باالی مصرفاکسید کربن و آسیب های زیست محیطی و 

و غیره استفاده کرد. هم نین امروزه بتن های خودتراکم از انواع بتن  ریختنی کارخانه ها مثل سرباره کوره های آهن گدازی

حیط م شده بهتر. کاهش نیروی انسانی و مهای توانمند در ایجاد یکپارچگی بتن در هنگام بتن ریزی بوده که سطوح کار تما

نمونه طرح اختالط   1طرح  اختالط بتن اعم از  04 کار ایمن تر و نیز آزادی عمل بیشتر برای طراحی مقاطع را به همراه دارد.

طرح  1 ( و ن خودتراکمبتن پوزالنی و دو طرح بت ، بتن معمولی با فو  روان کننده،) بتن معمولی 0بتن  با سیمان پرتلند تیپ 

ر پوسته درصدی از خاکست، درصدی از زئولیت ، به همراه درصدی از میکروسیلیس،های ژئوپلیمری ) فقط سربارهاختالط بتن

به منظور  ،02-41 -42پوزالن و درصد اختالط  های ژئوپلیمری خودمتراکم با انواعطرح اختالط برای ساخت بتن 40و  برنج (

ه در های انجام شدهای اختالط  پژوهشترین طرحهینهب مطالعهبا تکیه بر  اص میکانیکی( آنها،خو ) عملکرد یبررسمقایسه و 

های خودتراکم و نیز درصد( برای تمام بتن 0اد پایه ) مقدار فو  روان کننده نسبت به مو ساخته شده است. ،این موارد و تجربه

 ( ثابت در نظر گرفته شد است.1)با موالریته  0.1سیلیکات سدیم  ( و نسبت هیدروکسید سدیم به2.1نسبت قلیا به مواد پایه )

های بتن ژئوپلیمری خودتراکم ساخته شده به ترتیب مربوط است به طرح روزه بدست آمده از نمونه 01شاری بیشترین مقاومت ف

صد زئولیت و مقاومت در 41) با  41( و طرح شماره  kg/cm2 112درصد پودر میکروسیلیس و مقاومت  41) با  41شماره 

kg/cm2 140  با  02(  و طرح شماره (درصد خاکستر پوسته برنج و مقاومت  41kg/cm2 111 )  40و هم نین طرح شماره 

 .( kg/cm2 110کیلوگرم سرباره در یک متر مکعب و مقاومت  122) با 

مقاومت   ، میکروسیلیس،خاکستر پوسته برنجآهنگدازی،  کوره سرباره بتن خودمتراکم، ، بتن ژئوپلیمری های کلیدی:واژه

   سیلیکات سدیم و هیدروکسید سدیم. فشاری و کششی، محلول قلیایی،
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بررسی تشکیل پدیده ستون کوتاه در قاب های بتنی مسلح دارای میانقاب با استفاده از 

 های همبستگی و یادگیری ماشینروش

 

 ،*2 ، فریبرز ناطقی الهی1زهرا نوری

 ارشد مهندسی زلزله، پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بین المللی مهندسی زلزله و زلزله شناسی  کارشناس-4

 استاد، پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بین المللی مهندسی زلزله و زلزله شناسی -0

               Nateghi@iiees.ac.ir  

 

 چکیده

متداول برای ده پارامتر موثر در تشکیل ستون کوتاه در یک قاب بتنی گرفتن توزیع نرمال در محدوده در این مقاله با در نظر   

است. برای مدلسازی قاب خمشی بتنی نمونه ایجاد شده 022.222مسلح دارای میانقاب مصالح بنایی، یک پایگاه داده متشکل از 

جی مدل از طریق مقایسه با سنشده و صحتبکار گرفته OpenSEESافزار با در نظر گرفتن رفتار خمشی و برشی ستون نرم

مشی و ها، نوع مکانیزم شکست خآور بر روی مدلمطالعات آزمایشگاهی صورت گرفته است. سپس با استفاده از تحلیل پوش

های یادگیری ماشین تحلیل مولفه اساسی و اطالعات مشترک، و هم نین یا برشی ستون تعیین شده است. با استفاده از روش

یادگیری  ستگی پیرسون و کندال میزان اهمیت هر یک از پارامترها مورد بررسی قرار گرفته است. روشهای تحلیل همبروش

ماشین اطالعات مشترک، و هم نین هر دو روش همبستگی بخوبی قادر به شناسایی میزان اهمیت هر کدام از پارامترها در 

ترین و همن و نسبت ارتفاع دیوار به ارتفاع ستون بعنوان مباشند. پارامترهای درصد آرماتور برشی ستوتشکیل ستون کوتاه می

 اند. موثرترین پارامترها تعیین شده

 

  پوش آور، میانقاب، یادگیری ماشین، تحلیل همبستگی. تحلیل کوتاه، ستون: واژگان کلیدی
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بکارگیری صنعت  هایفرصتها و چالشجهت شناسایی و ارزیابی  PESTارائه یک مدل 

 در ایران 0.4ساز  ساخت و 
 

 0، مجتبی بیژنی 3، زهرا حجام2سامان صادقی ،،*0سهیل صادقی

 فو  لیسانس، مدیریت ساخت، موسسه علوم توسعه آریا، تهران، ایران-4

 ، موسسه آموزش عالی بهار، تهران، ایرانMBAفو  لیسانس، مدیریت  -0

 فو  لیسانس، مدیریت فناوری اطالعات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران -2

 لیسانس، عمران، ، دانشگاه آزاد اسالمی، بندرعباس، ایران -1

Engr.sadeghi@live.com 
 

 چکیده

 یاوراسااتفاده از فن  شیو افزااینترنت اشاایا، رباتیک،  ، یساااز  تالیجید مدوالر سااازی،  هایبا ظهور و گسااترش فناوری 

شته است   1.2 یانقالب صنعت  به نام یمفهومبشر در جهت   ،اطالعات و ارتباطات ستفاده از این فناوری   .گام بردا ا در هگسترش ا

سیار به چشم می       صنایع ب صنایع    سه یمقا باخورد اما سایر  ساز       با سایر  ساخت و  شاهده می صنعت  صنعت    م به  یلیماتشود این 

ناور  نیا اساااتفاده از   نه در   یها یف ندارد.  کارهای  نوآورا به این مهم      معمول خود  یدن  از  یمتعدد  یها چالش در جهت رسااا

جامعه از سویی دیگر در بستر  شود. یدر صنعت ساخت و ساز م 1.2 یانقالب صنعت نفوذمختلف وجود دارد که مانع  یهاجنبه

شاود. هدف این مطالعه یک   های فراوان میایجاد فرصات نی وجود دارد که باعث های فراواو صانعت سااخت و سااز پتانسایل    

سی جامع جهت  سا    برر صت یی چالششنا صنعت  یهایفن آور یاجراهای ها و فر ساخت و     1.2 یمربوط به انقالب  صنعت  در 

ست. برای همین با کمک مدل   ساز  سپس       PESTا سایی و  شنا شنامه   این موارد  س ی خبرگان  هادادهی جهت جمع آوری اپر

 تیموفق یموثر در اجرا یاتیامل حوکه عدهد یاین مطالعه نشان م  انجام شد.  لیو تحل هیتجزبدترین -با روش بهترین طراحی و

دارای بیشاترین حجم هساتند. از ساوی دیگر عوامل     %41و اجتماع با  %41، سایاسات با   %01به عنوان فرصات اقتصاادی با    زیآم

 بااند. جرای این امر به خود اختصااص داده ها را در اترتیب مهم ترین چالش به %42ع با و صانای %02، اقتصااد با  %22سایاسات با   

 دارند. یاتیعامل ح ییشناسا رغمیعل زیآم تیموفق یدر اجرا یمهم ریحال، همه عوامل موثر تأث نیا

 

 صنعت ساخت و ساز ،1.2بدترین سلسله مراتبی، صنعت -، روش بهترین PESTمدل کلیدی:  هایهواژ
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های استفاده از پرینتر سه بعدی در صنعت بررسی چالش-0.4صنعت ساخت و ساز توسعه 

 ساخت ساز با رویکرد تحلیل کسب و کار

 

 0، مجتبی بیژنی 3، زهرا حجام2سامان صادقی ،،*0سهیل صادقی

 فو  لیسانس، مدیریت ساخت، موسسه علوم توسعه آریا، تهران، ایران-4

 آموزش عالی بهار، تهران، ایران، موسسه MBAفو  لیسانس، مدیریت  -0

 فو  لیسانس، مدیریت فناوری اطالعات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران -2

 لیسانس، عمران، ، دانشگاه آزاد اسالمی، بندرعباس، ایران -1

Engr.sadeghi@live.com 

 
 

 چکیده

نوید انقالبی در صنعت ساخت وساز با پتانسیل شود و شناخته می« 1.2صنعت » به عنوان  ساخت دیجیتال در سال های اخیر
های ساااخت دیجیتال و مواد دهد. تکنیکها و افزایش ایمنی کارگران را میتر مواد، کاهش هزینهمعماری آزاد، ضااایعات کم

اخت  سا  اند. با وجود پتانسایل ایجاد انقالبی در صانعت  های اخیر به شاکل قابل توجهی با هم تالقی پیدا کرده سایمانی در ساال  
های  وساااز، با مزایای قابل پیش بینی از جمله کارایی ساااختاری بیشااتر، کاهش مصاارف و هدر رفت مواد، و...، برخالف روش 

 های جدیدی نیز خواهد داشت.ها و خواستهتولید سنتی، چالش
ث  های آن مورد بحلشچاپ سه بعدی در ساخت وساز، چا     در این مقاله ابتدا با بررسی انتقادی از ادبیات مرتبط در مورد 

قرار گرفت. سپس از نگاه تحلیل کسب وکار از منظر ادبی جهت سرمایه گذاری شناسایی و دسته بندی شدند. این مقاله یک           
ها در یازده گروه با توجه به دهد. چالشپ سااه بعدی در ساااخت وساااز ارائه می  بررساای انتقادی از ادبیات مرتبط درمورد چا

های اصاالی که از طریق ادبیات یافت شاادند، مربوط به مواد هسااتند.   اند. چالشار دسااته بندی شاادهات تحلیل کسااب وکالزام
ها شااده اساات، قابلیت چاپ مواد، قابلیت ساااخت وگیرش هسااتند. عالوه بر این، مقیاس  هایی که بیشااترین اشاااره به آنچالش

  شااود. این مقاله یکهای اصاالی ذکر میعنوان چالشها و مقررات اغلب به رچگی ساااختاری، و فقدان آیین نامهپذیری، یکپا
ت پردازد که یک ریسک جه چاپ سه بعدی از منظر کسب وکار می  شکاف در ادبیات را پر می کند زیرا به جنبه جدیدی از  

 سرمایه گذاری است.  
 

 

 ، چالش1.2تحلیل کسب و کار، پرینتر سه بعدی، صنعت ساخت و ساز کلیدی:  هایهواژ
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 بررسی رفتار تیر های بتن مسلح در برابر حریق با استفاده روش عددیتحلیل و 

 
 2سمیه بیطرف ، ،*0علی اکبر سوری

 ، ایران علوم و توسعه پایدار آریا ، سمنانگروه مهندسی معماری ، دانشگاه -4 

 دانشگاه علوم و توسعه پایدار آریا، سمنان، ایران استادیار،گروه مهندسی معماری، -0

alisoorri@gmail.com 
 

 چکیده

 گسترده عزم ایجاد لزوم سازه، بر آن مخرب اثرات و اهمیت با هایساختمان در اخیر هایسال در سوزی آتش وقوع

 نظیر حریق پدیده در موجود هایپی یدگی است. نموده آشکار را حریق برابر در مقاوم ساز و ساخت جایگاه به رسیدن بر

 شده موجب زیاد دمای برابر در سازه و مصالح رفتار و محیط در دما توزیع و حریق سناریوی در موجود هایناشناختگی

 و تجویزی و کیفی صورت به کشورمان، ملی هاینامه آیین سطح در خصوصا موجود، طراحی ضوابط اغلب که است

تحقیق ضوابط آیین  در این .است الزم پدیده این مطالعه برای عمومی و مناسب روش یک بکارگیری بنابراین باشد. توصیفی

ر  نرم با دما به وابسته خطی غیر ای تحلیل و طراحی اعضای بتنی در برابر حریق مورد مطالعه قرار گرفته و سپس آنالیزنامه افزا

دیده است. هم نین مشخصات مصالح وابسته به دما لحاظ گر آباکوس برای مطالعه اثر حرارت بر اعضای بتنی بکار گرفته شده

افتد که   میش تیر بتنی ساده هنگامی اتفاتوان اینگونه بیان نمود که گسیختگی و فروریزتحقیق را می است. مهمترین نتیجه این

از عایق با  درجه سانتی گراد برسد. برای ایجاد تاخیر در فروریزش موثرترین راهکار، استفاده 122میلگردها به باالتر از  دمای

و یا تغییر نوع و درصد  ها نظیر افزایش پوشش میلگردمناسب و ضخامت متناسب است. سایر راه حل ضریب هدایت حرارتی

 آرماتور تاثیر به مراتب کمتری را در به تأخیر انداختن زمان فرو ریرش دارند.

 

 حرارتی، میلگرد. بتنی، حریق، آباکوس، بارگذاری تیر های کلیدی:واژه
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له آرمه به وسیمانده در دیوارهای برشی بتنمقاومت باقیبینی حداکثر دریفت و  پیش

 تحلیل الگوی ترک خوردگی

 3، امیرحسین عسجدی،*2، کیارش محتشم دولتشاهی0سینا منصوردهقان

 دانشجوی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران -4

 گروه مهندسی زلزله، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران دانشیار -0

 دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران-2

dolatshahi@sharif.edu 

 چکیده

پیش  ای، معادالتخوردگی در دیوارهای برشی بتنی مسلح تحت بارگذاری چرخهاین مطالعه با تحلیل الگوهای ترک

کند. بینی کننده حداکثر دریفت تحمل شده و مقاومت باقیمانده دیوار را بر اساس ویژگی های ظاهری ترک خوردگی ارائه می

تصویر از دیوارهای برشی بتن مسلح آسیب دیده استفاده شده است و   021در این پژوهش از یک بانک اطالعاتی جامع شامل 

است. کننده مقاومت وحداکثر دریفت بر اساس طول الگوهای ترک و مساحت خردشدگی سطحی ارائه شدهمعادالت پیشبینی

ه به مات مربوط به پس از حادثترین اقداایترین و پایهلرزه، از جمله مهمها پس از وقوع زمینارزیابی میزان آسیب دیدگی سازه

ین با تکیه وسیله متخصصشکل فردی بهباشد. درحال حاضر این مهم غالبا بهمنظور اتخاذ تصمیمات مناسب و کاهش ریسک می

شته باشد. همراه داگیرد که عالوه بر زمان بر بودن، ممکن است خطای زیادی را نیز بههای بازبینی چشمی انجام میبر آیین نامه

باشد، درحالی که بعد از اتمام بارگذاری و بازگشتن سازه به ی کمی برای بیان خرابی عرض ترک میترین مشخصهرسومم

بینی کننده از های پیششوند. مقاله حاضر به منظور جبران این مساله برای تعریف مدلها بسته میوضعیت سکون، بیشتر ترک

کند. خروجی این پژوهش به صورت مستقیم ی سطحی دیوار استفاده میطول ترک به جای عرض ترک و از مساحت خردشدگ

 رود. به عنوان یک روش سریع تخمین میزان خرابی در ارزیابی های پس از زلزله به کار می

 

ها، دیوارهای برشی بتن مسلح، پردازش تصویر، الگوی ترک سطحی بتن، رگرسیون پایش سالمت سازه : یدیکل یهاواژه

 سمبولیک

  

mailto:dolatshahi@sharif.edu
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 بررسی مقاومت فشاری و خمشی مالت حاوی پودر الستیک شسته شده با استون

 

 0محمدرضا دیانتی ،3 سید محمد صادق حسینی، 2، عباس درب هنزی0 مازیار معصومی

 موسسه آموزش عالی عالمه جعفری رفسنجان  دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت-4

 عصر)عج( رفسنجان دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ولی عمران،ستادیار گروه مهندسی -0

 عصر)عج( رفسنجان دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ولی استادیار گروه مهندسی شیمی،-2

 عصر)عج( رفسنجان کارشناس آزمایشگاه، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ولی -1

darb.hanzi@gmail.com 

 

 چکیده

امروزه برای حفظ محیط زیست، استفاده از مواد ضایعاتی که تجزیه آن ها سالیان زیادی طول خواهد کشید در دستور کار      

محققان قرارگرفته است. الستیک های فرسوده ماشین آالت و خودروهای صنعت حمل و نقل یکی از ضایعات تجزیه ناپذیر 

ان ناپذیری به محیط زیست میزند. استفاده از این الستیک ها بصورت پودر در است که دفع یا سوزاندن آن ها آسیب های جبر

مالت و  بتن میتواند باعث بهبود بعضی از خواص  مکانیکی بتن سخت شده گردد. در این پژوهش مالت های ساخته شده با 

مقاومت فشاری و خمشی در سنین تحت آزمایش  %1و  %1،  %2،  %2پودر الستیک معمولی و شسته شده با استون با درصد های 

دهد که شستن پودر الستیک با استون باعث بهبود مقاومت فشاری و خمشی مالت روز  قرار گرفتند. نتایج نشان می 01و41،1

 می شود.

 

 ، استون، مقاومت فشاری و خمشی، محیط زیست پودر الستیک ،مالت های کلیدی:واژه
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سازی سیستم مدیریت ایمنی برای کنترل ریسک در پیاده VISUSو  EoF هاینقش روش

 های با اهمیت باالزلزله در ساختمان

 

 2، شهریار طاووسی تفرشی،*0مجتبی رضایی

 دانشجوی دکتری رشته مهندسی و مدیریت ساخت گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز  -4

 آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، تهران، ایراناستادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه  -0

mr.rezaie10@gmail.com 

 

 چکیده 

ک سیستم سازی یهای بااهمیت باال مستلزم پیادهکنترل و پایش ریسک در مواقع قبل از وقوع بحران زلزله برای ساختمان

توجهی بر طور قابلبرپایش مستمر سالمت ساختمان تأثیر دارد. تعیین روش ارزیابی بهمدیریت ایمنی کارآمد است که 

های ازی ساختمانسهای کلیدی درباره پیشگیری از حادثه تأثیرگذار است. بنابراین تصمیم سازی برای بهینهگیریتصمیم

 VISUS هااین تحقیق باهدف بررسی تطبیقی روشبااهمیت باال در زمان قبل از بحران زلزله از اهمیت باالیی برخوردار است. 

قیق شناسی تحها بر اساس نقاط قوت در یک سیستم مدیریت ایمنی است. روشسازی آنبه دنبال ادغام و یکپارچه EoFو 

ی هالیل دادهوتح شده است و دارای افق طولی است. بدین منظور ابتدا با تجزیهکیفی است و از رویکرد استقرایی استفاده

های کاربردی دو روش در برداری از مطالعه موردی مدارس شهرستان شهریار مؤلفهشده از مطالعات قبلی و بهرهگردآوری

دهد که روش های بااهمیت باال تأکید شده است. نتایج این تحقیق نشان میسازی سیستم مدیریت ایمنی برای ساختمانپیاده

EoF وش صورت باز است و رازنظر عملکردی بهVISUS ها صورت پذیرد.دارای استاندارهایی است که باید در ارزیابی 

 

 های شکستلزله، ساختمان با اهمیت باال، لبهسیستم مدیریت ایمنی، ریسک ز های کلیدی:واژه

  

mailto:mr.rezaie10@gmail.com
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 در مقابل عوامل اقلیمی JPCPآنالیز حساسیت روسازی بتنی 

 

 ،*2نژاد، حمیدرضا ربانی1منشمحمودرضا کی

 ت علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانراه و ترابری و عضو هیا-دسی عمرانمهنی دکتر-4

 راه و ترابری دانشگاه پیام نور، تهران، ایران-پژوه دکتری مهندسی عمراندانش-0

hamidreza.rabbaninezhad@gmail.com 
 

 چکیده

یر عوامل های بتنی، پژوهش حاضر، تاثپذیری سازههای نوین در تحلیل عملکرد و ارزیابی میزان آسیبدر راستای تسرّیِ شیوه

را  -ر عهده دارندای بی تحمل بار و انتقال نیروی ترافیکی به عنوان یک سازه پوستهکه وظیفه–های بتنی اقلیمی بر روسازی

و ناهمواری، خوردگی شامل پلکانی شدن، ترک JPCPمورد تحلیل قرار داده است. بدین منظور، سه نوع آسیبِ روسازی بتنی 

در مقابلِ سه نوع فاکتور اقلیمی شامل میانگین ساالنه دمای هوا، میانگین ساالنه سرعت باد و میانگین ساالنه بارش، مورد ارزیابی 

شده توسط (، تغییرات ضخامت دالِ طراحیNSIو آنالیز حساسیت قرار گرفت؛ ابتدا با استفاده از شاخص حساسیت نرمال )

، در مقابلِ تغییرات هر یک از عوامل اقلیمی، آنالیز گردید و سپس با تلفیقِ این نتایج با نتایج AASHTOWARE1998افزار نرم

غییرِ های روسازی به تهای روسازی به تغییرات ضخامت، میزان حساسیت هر یک از آسیبحاصل از تحلیل حساسیتِ آسیب

، «خیلی حساس»و یا « حساس»، «تا حدی حساس»، «غیرحساس»هریک از عوامل اقلیمی، ارزیابی شد و تحت عناوینی به شرح 

 بندی گردید. طبقه

 خوردگی.شدن، ترکآنالیز حساسیت، روسازی بتنی، عوامل اقلیمی، پلکانیهای کلیدی: واژه
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ل و تحلی عوامل مؤثر بر ضریب انبساط حرارتی بتن و تأثیر این ضریب برروی نتایج

 تجربی-طراحی به روش مکانیستی

 3، محمد محد کریمی حسین آبادی 2، ابوالفضل حسنی،*0معین الدین حنیفی

 دانشجوی دکتری دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران-4

 استاد دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران -0

 تربیت مدرس، تهران، ایران استادیار دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه -2

Moeinaddinhanifi@yahoo.com 
 چکیده

اشد. در این بتجربی آشتو می-های انعطاف پذیر و صلب، روش مکانیستیامروزه یکی از روشهای تحلیل و طراحی روسازی
روسازی در روابط باشد، بسیاری از مشخصات مصالح می 4112روش که برگرفته از راهنمایی طراحی روسازی آشتو در سال 

درزدار و  یهای بتنی سادهها، ضریب انبساط حرارتی بتن در روسازیتحلیل و طراحی دخیل گردیده است. یکی از این پارامتر
ی، میزان باشد. این خواص شامل جنس سنگدانه مصرفباشد. ضریب انبساط حرارتی تابعی از مشخصات بتن میمسلح پیوسته می

باشد. هم نین، با توجه به اینکه روسازی بتنی به به صورت کامل در معرض شرایط سبت آب به سیمان میسیمان، دانه بندی و ن
رایط ن بررسی گردیده است. شگیرد، تأثیر این شرایط برروی ضریب انبساط حرارتی بتن توسط محققیمحیطی قرار می

شان های ذوب یخبندان بوده و نتایج مطالعات نیکلگذارند شامل رطوبت و سای که برروی خواص دمایی بتن تأثیر میمحیطی
ه مصرفی صیات بتن، جنس سنگدانباشد. از بین خصودهد که سن بتن نیز از جمله عوامل مؤثر بر ضریب انبساط حرارتی میمی
قدار این ضریب مترین تأثیر را برروی میزان ضریب انبساط حرارتی بتن داشته و تغییرات رطوبت نسبی نیز منجر به تغییر در بیش
باعث افزایش ضریب انبساط  (ITZهای ذوب و یخبندان نیز به دلیل ایجاد ترک در ناحیه انتقالی سطحی )گردد. بروز سیکلمی

گردد. گردد. هم نین افزایش سن بتن نیز طبق مطالعات، منجر به تغییر در ضریب انبساط حرارتی بتن میحرارتی مالت می
طالعه، تأثیر ضریب انبساط حرارتی بتن برروی نتایج تحلیل و طراحی روسازی بتنی، بر اساس مطالعات عالوه بر این، در این م

حلیل ها نشان داد که، ضریب انبساط حرارتی بتن تأثیر چشمگیری برروی نتایج تپیشین، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی
میدانی  دهد. هم نین، بررسی مطالعاتبه شدت تحت تأثیر قرار می ها راو طراحی روسازی بتنی داشته و پیش بینی بروز خرابی
دن کند. افزایش ضریب انبساط حرارتی بتن منجر به افزایش پلکانی شصورت گرفته در این زمینه نیز این موضوع را تأیید می

 ازی بتنی مسلح پیوستهی درزدار شده و در روسهای عرضی و شاخص بین المللی زبری در روسازی بتنی سادهها، ترکدرز
ها نسبت به ضریب گردد. بنابراین، با توجه به حساسیت بروز خرابیباعث افزایش سوراخ شدگی و شاخص بین المللی زبری می

د تا بروز تر در ساخت روسازی بتنی استفاده گردهای با ضریب انبساط حرارتی کمانبساط حرارتی بتن، ضروریست که از بتن
 از آن تا حد امکان کاهش یابد.اشی های نخرابی

-ضریب انبساط حرارتی بتن، سن بتن، شرایط محیطی، رطوبت نسبی، ذوب و یخبندان، روش مکانیستی کلیدی: هایواژه
 تجربی، روسازی بتنی
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 اثر میکروسیلیس و روباره آهن گدازی و ریز دانه بر رفتار بتن متخلخل
 

 نگین اسکندری0،*، کیارش عبدالهی2

 دانشجوی کارشناسی ارشد  مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، تهران -4

 دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، تهران، ایران -0

negineskandari12@gmail.com 

 

 چکیده

 هارویه در استفاده آن، کاربردهای ترینعمده از یکی که است باال تخلخل با بتن از خاصی نوع متخلخل، بتن

 ای،جاده نقل و حمل هایساخت زیر در نوین مصالح از استفاده و امروز جهان در نقل و حمل به اهمیت توجه باشد. بامی

 صلب هایروسازی انواع از یکی متخلخل است.  بتن گرفته قرار توجه مورد زمینه در این تحقیق ریلی، و هوایی دریایی،

 به تزریق و سطحی هایآب فیلتراسیون مناسب، هیدرولیکی باال، هدایت نفوذپذیری قبیل از فراوانی مزایای که باشد،می

 اضافه اثر بتن، نوع این عملکرد بهبود منظور به آزمایشگاهی، پژوهش باشد. در این م دارا را...و زیرزمینی آب های سفره

 ،گرفت. هم نین بررسی قرار ها موردوزنی  ریزدانه به نمونه ٪ 42افزودن  هم نین های لیکا و پرلیت وسبک دانه کردن

 و نفوذپذیری ضریب مقاومت فشاری، نظیر شهری رواناب سیستم در متخلخل بتن از استفاده برای تأثیرگذار پارامترهای

 فشاری نتایج نشان داد که با که با افزودن ریزدانه به بتن متخلخل، مقاومت .شد گیریاندازه هانمونه برای تخلخل درصد

 متخلخل بتن مقاومت افزایش باعث دانه لیکا نیزیابد. افزودن سبکتخلخل کاهش می درصد و نفوذپذیری ضریب و افزایش

 کاهش بر عالوه کم، مخصوص وزن دلیل به دانه  پرلیت،و درصد تخلخل گردید. اما سبک نفوذپذیری ضریب کاهش و

 کلی، طور شد. به نیز متخلخل بتن هاینمونه تخلخل، منجر به کاهش مقاومت فشاری در صد در و نفوذپذیری ضریب

 داخلی ساختمان در بیشتر خالی فضای داشتن هم نین و پرلیت به بیشتر نسبت مخصوص وزن داشتن دلیل به لیکا دانهسبک

 بود.  بهتری عملکرد دارای خود

 بتن متخلخل، نفوذپذیری، سنگدانه، مقاومت فشاری :های کلیدیواژه

  

mailto:negineskandari12@gmail.com
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 های دانهساخته بتنی حاوی سنگهای پیشبررسی پارامترهای دوام کفپوش

 های قوس الکتریکیای کورهسرباره

 

 2، شقایق دلشادی،*0سید محمد حسینی

 رودصنعت زاینده مدیرعامل شرکت فنی مهندسی شفیع -4

 رودمدیر فنی شرکت فنی مهندسی شفیع صنعت زاینده -0
cesmh64@gmail.com 

 

 چکیده
اره های عمرانی و صنعتی، افزایش کیفیت و دوام بتن همو سازی، پروژه با توجه به کاربرد گسترده و مؤثر بتن در ساختمان  

که یآنجای باشد. از سازی و مسیرهای عبور و مرور می  محوطه موردتوجه محققین بوده است. یکی از کاربردهای عمده بتن در 

 باشااد، بررساای خصااوصاایات و    برداری میاین بتن همواره تحت تأثیر دو عامل دائمی ترافیک و شاارایط محیطی منطقه بهره 

روسااازی و های ساایسااتم ساااخته درها حائز اهمیت اساات. موارد اسااتفاده و کاربرد کفپوش بتنی پیشمشااخصااات این نوع بتن

شدید قرار دارند همانند، محوطه      سایش  شد. در این تالش روها میها، پیادهپارکینگ ها،سازی سطوحی که تحت  سی   با به برر

شاده اسات.    های قوس الکتریکی پرداختهای کورههای سارباره دانهسااخته بتنی حاوی سانگ  های پیشپارامترهای دوام کفپوش

ز ا های قوس الکتریکیدر کوره نآه باشاااد که به هنگام جداساااازی تولید فوالد می هاسااارباره محصاااول جانبی کارخانه 

عنوان ها در محصاوالت بتنی به آید. در صاورت اساتفاده از این نوع سارباره   به وجود می نآه گسان  های موجود درناخالصای 

جایگزین سارباره، عالوه بر بازیافت پساماندهای صانعتی و جلوگیری از انباشات آن، به دلیل عدم تخریب منابع طبیعی نقش به     

ختلف و بررسی پارامترهای دوام ازجمله مقاومت سایشی،  های مزیست دارد. پس از انجام آزمایشسزایی در حفاظت از محیط

ها در جذب آب، چگالی ظاهری، آزمایش ذوب و یخبندان و مقایسااه با معیارها و اسااتانداردهای ساانجش برای تخریب نمونه  

ای به جهت مقاومت ساایشای مطلوب و   های سارباره دانهها مشاخص گردید سانگ  ض چرخه یخبندان بر روی این کفپوشمعر

 باشند.ساخته میهای بتنی پیشناسب برای استفاده در ساخت کفپوشهای یخبندان و ذوب، موام باال در برابر سیکلد
 

 بتن مقاوم در برابر سایش، ذوب و یخبندان، کفپوش بتنی، سرباره قوس الکتریکیدوام،  :کلیدی هایواژه

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88%D8%A8_%D8%A2%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88%D8%A8_%D8%A2%D9%87%D9%86
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 )بتن ژئوزوالن(امکان سنجی ساخت بتن ژئوپلیمری بر پایه پوزوالن طبیعی 

  

  ،*0 حسین رضائی

  ، مسئول واحد تحقیق و توسعه صنایع سیمان زابل دکتری مهندسی عمران -4

Hn.rezaei@yahoo.com 

 

 چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی امکان ساخت بتن فاقد سیمان پرتلندی و بر پایه استفاده صددرصدی از پوزوالن طبیعی محلی 

پرداخته شده است. نحوه تولید این بتن ژئوپلیمری مشابه بتن های متداول حاوی سیمان پرتلندی  ،بایندرفعالسازی شده در نقش 

ه ، است و تنها تفاوت آن در نوع ماده چسباننده )بایندر( می باشد.بتن ژئوپلیمری پیشنهادی از سنگدانه های فاین)ماسه( سنگدان

یر ژئوپلیمری حاضر از طریق اکتیواسیون قلیایی یک ماده معدنی های کورس)شن( و خمیر ژئوپلیمری ساخته شده است.خم

پایه)پوزوالن طبیعی( حاوی سیلیسیوم وآلومینیوم موسوم به پومیس ولکانیک و به کمک محلول های فعالساز شامل پتاس 

یشنهادی )بتن پکاستیک) باز قوی( وآب شیشه)سیلیکات سدیم مایع( ساخته شده است.بررسی خواص مکانیکی نمونه های بتنی 

روزه و مقایسه با نتایج نمونه های بتنی شاهد)بتن سیمان  01و  1ژئوزوالن( از طریق انجام آزمون مقاومت فشاری در سنین 

ن  پرتلندی( صورت گرفته است.تحقیق حاضر در آزمایشگاه واحد تحقیق وتوسعه شرکت صنایع سیمان زابل انجام شده است.ای

الکیت یکی از مرغوب ترین معادن پوزوالن طبیعی کشور با ذخیره بیش از صد میلیون تن و در شرکت با در اختیار داشتن م

مجاورت آتشفشان تفتان )جنوب شرقی ایران( پتانسیل اولیه و استعداد الزم برای بررسی امکان تولید سیمان ژئوپلیمری بر پایه 

 پوزوالن طبیعی را دارا می باشد

 

 شیشه ،آبپتاس کاستیک، اکتیواسیون قلیایی، بایندر، پوزوالن طبیعی، ژئوپلیمریبتن های کلیدی:  واژه
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ی لیکا بر مقاومت فشاری و ضریب هدایت حرارتی بتن بررسی تاثیر جایگزینی سبک دانه

 ای سبک  سازه

 

 4، علیرضا سلجوقیان3، محمد رضا افتخار2، داود مستوفی نژاد،*0امین کریمی

 ی مهندسی عمران سازه، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایرانارشد، رشتهدانشجوی کارشناسی  -4

 استاد تمام دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران -0

 دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران -2

 استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران -1

aminkarimi9574@gmail.com 

 

 چکیده

ند. کی اخیر، بشر میزان قابل توجهی انرژی را صرف تامین دمای آسایش میبا توجه به تغییرات اقلیمی گسترده در دو دهه 

ساخته  یهاترین نوع سازههای بتنی متداولشود که سازههای موجود و اقلیم حال حاضر ایران، استنباط میبا بررسی نوع سازه

 ها، تغییراتی در ساختار بتن است. متخصصین این حوزهترین راه در کنترل انرژی در این نوع سازهشده در ایران هستند و اصلی

ش وزن ی مناسب در بتن، عالوه بر کاهگزینی صحیح سبک دانهدهند؛ که با جایای را پیشنهاد میاستفاده از بتن سبک سازه

ند. کشود؛ ظرفیت گرمایی آن را تا حدودی اصالح میهای بتن آرمه شناخته میترین معایب سازهمهمآن، که به عنوان یکی از 

به منظور دست یابی به  ی حائزه اهمیت در این نوع بتن، حفظ خواص مکانیکی، در عین افزایش ظرفیت گرمایی آن است.نکته

ی دانه گزینی لیکا با درشتای استفاده شد. میزان جایی لیکا جهت ساخت بتن سبک سازهاهداف این تحقیق، از سبک دانه

ای به قطر ی استوانهمقاومت فشاری از نمونه باشد. جهت انجام آزمایشدرصد می 422ی طبیعی درصد و با ریز دانه 422طبیعی، 

متر استفاده میلی 412و ارتفاع  11ای به قطر ی استوانهمتر و جهت تعیین ضریب هدایت حرارتی از نمونهمیلی 022و ارتفاع  422

ی طبیعی، مقاومت فشاری و ضریب هدایت حرارتی به درصدی لیکا با درشت دانه 422گزینی نتایج نشان داد، با جای شد.

ی مبنا درصد نسبت به نمونه 12و  01درصدی لیکا با ریز دانه، به ترتیب  422گزینی درصد و در صورت جای 21و  41ترتیب 

  کاهش یافت.

 
 

 ی لیکا، ظرفیت گرمایی، صرفه جویی انرژی.بتن سبک، سبک دانههای کلیدی: واژه
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 تیکخرده الس های بازیافتی وبررسی مشخصات میکانیکی بتن غلتکی حاوی سنگدانه

 

 ،*2محمد مهدی جباری 0احسان زارع

 کارشناسی ارشد سازه عمران ، سازه دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز ایران -4

 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز، ایران   -0

mmjabbari@yahoo.com 

 

 چکیده

نگدانه های مختلف از جمله نمونه بتن غلتکی با ماسه طبیعی و سهای بازیافتی طرح اختالطبه منظور ارزیابی عملکرد سنگدانه      

میلی متر جایگزین ماسه و هم نین نمونه بتن غلتکی با ماسه  2-1و  4-2خرده الستیک  %41و  %42،  %1بازیافتی با درصدهای 

میلی متر جایگزین جایگزین سنگدانه و  با بتن شاهد مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش که برای بررسی  1-1طبیعی و سنگدانه 

-1، 4-2شد. نتایج آزمایش حاصل نشان می دهد که با جایگزین کردن خرده الستیک با ابعاد استفاده شد مقاومت فشاری می با

 .افزایش درصد خرده الستیک به بتن ، مقاومت فشاری آن کاهش یافت  1-1،  2

 

 درصد خرده الستیک بتن شاهد، های بازیافتی،بتن غلتکی،سنگدانههای کلیدی: واژه
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LRB یاجداساز لرزه ریتأث  یمرتبه دارا انیم یبتن یقاب خمش یهاسازه یابر رفتار لرزه 

یهندس ینامنظم  

 

 آرشام فتحی سرچقائیونگارنده: 

 کاظم نیدکتر حساستاد راهنما: 

 علوم و توسعه پایدار آریاآموزش عالی موسسه 

arshamfa97@gmail.com 
 

 چکیده

شود تا های مستهلک کننده انرژی استفاده میزلزله، از سیستم ر برابر نیروهایای دامروزه به منظور کنترل ارتعاشات سازه

ها نیز سهولت یابد. به های غیر ارتجاعی به هنگام زلزله در این سیستم ها، کار ترمیم و بهسازی سازهضمن تمرکز تغییر شکل

ها استفاده ای سازهبود پاسخ لرزهای جهت بههای کنترل غیرفعال از جمله به کارگیری جداگرهای لرزههمین منظور از انواع روش

ای ساختمان ده طبقه بتن آرمه مجهز به سیستم قاب خمشی و با مقادیر مختلف نامنظمی در پژوهش حاضر رفتار لرزه گردد.می

 تسازی شده با جداگر الستیکی با هسته سربی بررسی شد. بر این اساس ابتدا با توجه به مباحث شش و نه مقررادر پالن، مقاوم

طراحی و  Perform3Dو  Etabs16افزارهای و با استفاده از نرم 0122و آئین نامه 102، نشریه 212ملی ساختمان، نشریه 

با وجود و عدم وجود  Aبا بررسی جابجایی، برش پایه و انرژی ورودی به سازه با مقدار نامنظمی از نوع  سازی انجام گردید.مدل

ای داگر لرزهدهد استفاده از جهای مورد مطالعه، نتایج نشان می نگاشتای الستیکی با هسته سربی تحت اعمال شتابجداگر لرزه

در کاهش انرژی ورودی  01/11در کاهش برش پایه و %  11/20در کاهش جابجایی، %  42/11با هسته سربی به طور میانگین % 

با وجود و عدم  Bبا بررسی جابجایی، برش پایه و انرژی ورودی به سازه با مقدار نامنظمی از نوع  ر گذار بوده است.به سازه تأثی

ر های مورد مطالعه، نتایج نشان می دهد استفاده از جداگنگاشتهسته سربی تحت اعمال شتاب ای الستیکی باوجود جداگر لرزه

در کاهش انرژی  12/11در کاهش برش پایه و %  41/22در کاهش جابجایی، %  11/11 ای با هسته سربی به طور میانگین %لرزه

با بررسی جابجایی، برش پایه و انرژی ورودی به سازه با تغییر مقدار نامنظمی هندسی به  ورودی به سازه تأثیر گذار بوده است.

 ه های تاریخی، تحت اعمال شتاب نگاشتای الستیکی با هسته سرببا وجود و عدم وجود جداگر لرزه Bو  Aصورت نوع 

به ترتیب و به  Aنسبت به نوع  Bدهد با افزایش مقدار نامنظمی، نوع نتایج نشان می و کوبه زمانی زلزله السنترو، ایمپریال ولی

 تأثیر بیشتری در رفتار سازه داشته است. 20/01و %  40/4، % 02/0طور میانگین % 

 ای، برش پایه، جابجایی، نیروی زلزله سی، جداگر لرزهنامنظمی هندکلیدی:  هایواژه
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 های زئولیتای با استفاده از سنگدانهبررسی امکان ساخت بتن سبک سازه 

 یمصطف نیمحمدامنگارنده: 

 دکتر هومن هورنهاداستاد راهنما: 

 علوم و توسعه پایدار آریا آموزش عالی موسسه

m.a.mostafa1993@gmail.com 

 

 چکیده

تنی است که با ها کمتر از چگالی ب، عبارت است از بتنی که چگالی آنتوجه به تعریف موسسه بتن آمریکا سبک بابتن 

کیلوگرم در مترمکعب  4122تا  4122ها بین ای بتنی است که چگالی آن. بتن سبک سازهشودهای معمولی ساخته میسنگدانه

ل های سبک دارای تخلخل زیاد تشکیاست . بتن سبک عمدتا از سنگدانه مگاپاسکال 41بوده و حداقل مقاومت فشاری برای آن 

ای هانهبتن سبک  با استفاده از سنگد ها دارای چگالی پایینی هستند. هدف این تحقیق امکان ساخت. این سنگدانهشده است

کیلوگرم در  0112ا وزن . سپس سنگدانه باهد فقط شامل سنگدانه زئولیت بود، مخلوط شسبک زئولیت است. در این تحقیق

جایگزین سنگدانه زئولیت گردید. با توجه به استاندارد  02و  41،  42،  1مترمکعب در چهار مرحله به ترتیب با درصدهای وزنی 

ررسی چگالی، های بتنی برای بزمونهها بررسی شد و به دنبال آن آهای شیمیایی و فیزیکی سنگدانه، ابتدا ویژگی 1111ملی ایران  

یق نشان های تحقیافتهبرابر ذوب و انجماد ساخته شدند.  برابر خشک شدن و مقاومت بتن در شدگی در، جمعمقاومت فشاری

های فشاری به ترتیب با مقاومت 02و  41ای با درصدهای جایگزینی ، امکان ساخت بتن سبک سازه 1111داد طبق استاندارد ملی 

 کیلوگرم در مترمکعب در همه شرایط  فراهم است. 4102و  4121های چگالیمگاپاسکال و با  12/01و  4/01روزه 01

 

یزیکی های شیمیایی و ف، ویژگیها، سبکدانه زئولیت، مقاومت فشاری، چگالیبتن سبک، سبکدانه: یدیکل یهااژهو

 هاسنگدانه
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 یمریژئوپلی هادر بتن ی( انواع مواد پوزالنیکیکانیعملکرد ) خواص م یبررس

 خودتراکم

 

 حمزه اسداله زادهنگارنده: 

 انیدکتر جواد برنجاستاد راهنما: 

 مهندس محمد حسن بهروز: استاد مشاور

 بابل  یطبر یآموزش عالآموزش عالی موسسه 

 

 چکیده

تولید که  نها می باشد به جای استفاده از سیماامروزه برای ساخت بتن که از مواد پرمصرف در ایجاد و بهسازی زبر ساخت
د ژئوپلیمری  توان از مواانرژی را به همراه دارد می و سوخت باالی های زیست محیطی و مصرفدی اکسید کربن و آسیب

های خودتراکم از انواع هم نین امروزه بتن و غیره استفاده کرد. های آهن گدازیها مثل سرباره کورهدور ریختنی کارخانه
انسانی و محیط  کاهش نیروی تر،ی بتن در هنگام بتن ریزی بوده که سطوح کار تمام شده بههای توانمند در ایجاد یکپارچگبتن

وپلیمری ئتحیقات و مقاالتی راجع به انواع بتن های ژ کار ایمن تر و نیز آزادی عمل بیشتر برای طراحی مقاطع را به همراه دارد.
منحصر و جدا  انجام شده بود ولی عدم ایجاد هر دو شرایط ژئوپلیمر و خودتراکم بودن در بتن  ما را  های خودتراکم،و نیز بتن

نمونه   1طرح  اختالط بتن اعم از  04بدان داشت که این موضوع را برای انجام این تحقیقات مد نظر قرار دهیم .در این تحقیق 
بتن پوزالنی و دو طرح بتن خودتراکم  لی، بتن معمولی با فو  روان کننده،) بتن معمو 0یمان پرتلند تیپ طرح اختالط بتن  با س

 ا مواد پایه سرباره ) فقط سرباره، به همراه درصدی از میکروسیلیس، درصدی از زئولیت،های ژئوپلیمری بط بتنطرح اختال 1( و 
متراکم با انواع پوزالن و درصد  ی خودهای ژئوپلیمرطرح اختالط برای ساخت  بتن 40و  درصدی از خاکستر پوسته برنج (

های اختالط تکیه بر مطالعه  بهینه ترین طرح با خواص میکانیکی( آنها،. به منظور مقایسه و بررسی عملکرد ) 02-41 -42اختالط 
 0ایه ) پ اددر این تحقیق مقدار فو  روان کننده نسبت به مو ساخته شده است. انجام شده در این موارد و تجربه،های پژوهش

)با  0.1( و نسبت هیدروکسید سدیم به سیلیکات سدیم 2.1های خودتراکم و نیز نسبت قلیا به مواد پایه )درصد( برای تمام بتن
های بتن ژئوپلیمری خودتراکم روزه بدست آمده از نمونه 01شاری بیشترین مقاومت ف ( ثابت در نظر گرفته شد است. 1موالریته 

( و طرح شماره  2kg/cm 112درصد پودر میکروسیلیس و مقاومت  41) با  41مربوط است به طرح شماره  ساخته شده به ترتیب
 2kg/cmدرصد خاکستر پوسته برنج و مقاومت  41) با  02(  و طرح شماره  2kg/cm 140درصد زئولیت و مقاومت  41) با  41
 .( 2kg/cm 110کیلوگرم سرباره در یک متر مکعب و مقاومت  122) با  40(  و هم نین طرح شماره  111

مقاومت  ، خاکستر پوسته برنج ، میکروسیلیس،آهنگدازی کوره سرباره ،بتن خودمتراکم ،بتن ژئوپلیمری: یدیکل یهاواژه
 سیلیکات سدیم و هیدروکسید سدیم.  فشاری و کششی، محلول قلیایی،
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 با مصالح بازیافتی خرده آجر های ساخته شدههای خواص مکانیکی بتنبررسی ویژگی

 

 شکراله زاده نیمبنگارنده: 

 انیدکتر جواد برنجاستاد راهنما: 

 مهندس محمد حسن بهروز: استاد مشاور

 بابل  یطبر یموسسه آموزش عال
 

 

 چکیده

تن  هانویلیشده و م بیتخر یمیقد یهااز ساختمان یادیتعداد ز یصنعت یکشورها شتریگذشته در ب یهادر طول دهه

 تیفیک یراب یدیو تهد یجد یستیز طیچالش مح کیدر اطراف شهرها به  بیتخر عاتیشده است. ضا دیتول ینخاله ساختمان

 یآورجمع بیکه از مراکز تخر یرس یآجرها %1. امروز کمتر از ستشده ا لیمنظره نامطبوع تبد جادکنندهیو ا ینیرزمیآب ز

 نیینرخ پا نیاست. ا %12از  شتریب شوندیم افتیکه باز یبتن عاتینسبت ضا کهیدر حال شوند؛یم افتیو باز کیتفک شوند،یم

رو، استفاده  نیراه است. از ا تربس ایعملکرد خرده آجر به صورت سنگدانه در بتن و  نهیفقدان فهم در زم لیآجر به دل افتیباز

 کی در یداخل یآورقرار گرفته است. موضوع عمل یمطالعه مورد بررس نیشن و ماسه در ا یشده به جا افتیاز خرده آجر باز

 هیاول یدگاز جمع ش یناش یجهت ساخت بتن با مقاومت باال در برابر ترک خوردگ دیجد یتکنولوژ کیدهه گذشته بعنوان 

 جی. با توجه به نتاباشدیکارآمد م اریبس یتکنولوژ نیا اد،یز اریبا دوام بس یبتن یهادر ساخت سازه ژهیاست. به و هبتن مطرح شد

انتقال اثرات  هیو ناح زدانهیبه علت دارا بودن ر افتییکه استفاده از انواع سنگدانه باز دیبتن، مشاهده گرد ییکارآ هاشیآزما

و  زدانهیخرده آجر به عنوان ر یافتیباز یهاسنگدانه ینیگزیدرصد جا شیبا افزا نی. هم نبتن دارد ییمنفی بر خواص کار آ

درصد و شن  02-1 یافتیماسه باز شی. با افزادیمشاهده گرد یکیکاهش در مقاومت خواص مکان د،جدی بتن در دانهدرشت

حدی به  اختالط تا نیبتنی در ح هاینگدانهس نیکاسته شده است. هم ن یدیبتن تول یدرصد از خواص مقاومت 42-1 یافتیباز

 عاتییهای ضابتن و افت اسالمپ بتن حاوی سنگدان زدانهیدر ر شیامر باعث افزا نای که شوند،می لیاز خود تبد زترری هایدانه

شن و  ریقادهمزمان م شیافزا نیدرصد و هم ن 01 یافتیدرصد، شن باز 41 یافتیماسه باز شیافت با افزا زانمی. گرددبتنی می

 .درصد بوده است 10 یافتیماسه باز

 

 یمقاومت کشش ،یخرده آجر، مقاومت فشار ،یکیخواص مکان ،یافتیبتن باز :یدیکل یهاواژه

  



 

  کنفرانس ملی سالیانه بتن و زلزله بیست و چهارمین
 0011دی ماه سال  6و  5

 

51 

 

 های نفوذ پذیری یونبینی دوام در بتن خودتراکم تحت حرارت با استفاده داده پیش

 های هوشمند مصنوعی کلرید؛ ارزیابی روش

 
 سید ابوالفضل حسینی تاالری :نگارنده

 ی دکتر جواد برنجیانریام یمحمدجواد طاهردکتر  اساتید راهنما:

 مهندس علی اشرفیان امیرکالئیاستاد مشاور: 

 بابل  یطبر یموسسه آموزش عال

 

 چکیده

های مهم دوام در بتن خودتراکم، نفوذ یون کلرید تحت حرارت مورد بررسی یابی یکی از مشخصهدر این پژوهش برای ارز

های نوین مدل سازی خصه دوام تحت حرارت باال، از روشسازی و فرمول بندی مشقرار گرفت. برای این منظور جهت مدل 

داده مختلف از مقاالت  212هوش مصنوعی مارس، مدل درخت و ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. برای این منظور از 

اده برای آموزش و یادگیری فرآیند ( د012) %11معتبر به چاپ رسیده جمع آوری ودر این پژوهش مورد استفاده قرارگرفت که 

های آماری خطا در مرحله قرار گرفته است. با توجه به شاخص( داده برای اجرا در مرحله آزمایش مدل 421) %01مدل و 

( و 101/2و101/2و111/2ماشین بردار پشتیبان به ترتیب با ضریب همبستگی ) آزمایش مدل مارس در مقایسه با مدل درخت و

تری برای تخمین نفوذ یون کلرید داشته است. نتایج  ( دارای عملکرد مناسب421/14و 111/12و 100/11خطا ) ریشه مربعات

دهد که  حذف متغیر پیش بینی سیمان و نسبت آب به سیمان و حرارت با میزان درصد مشارکت آنالیز حساسیت نشان می

روی مدل پیشنهادی مارس در تخمین نفوذ یون کلرید تحت بیشترین تاثیر را بر  % 41/01و  % 11/00و  % 11/22همبستگی 

عدم قطعیت  ، آنالیزاده ازهای توسعه داده شده نفوذ یون کلرید نیز، با استفخودتراکم داشته است. اعتبار مدل حرارت در  بتن

تایید  ارزیابیهای این خصئه شده در محدوده قابل قبول شاهای ارای قرار گرفت. نتایج نشان داد مدلمونت کارلو مورد ارزیاب

 باشد.و دارای اعتبار می

 

های بردار روش ماشین دوام بتن خود تراکم، نفوذ پذیری یون کلرید، روش مارس، روش درختی،: یدیکل یهاواژه  

 کارلو  مونت قطعیت عدم ،پشتیبان
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در بتن به ( تصفیه خانه فاضالب شهر بجنورد SSAتاثیر استفاده از افزودنی خاکستر لجن )

 لحاظ تغییرات در مشخصات مکانیکی، دوام و پایایی بتن

 یمفاخر یعلنگارنده: 

 یبیاد یدکتر مهداستاد راهنما: 

 لیدکتر سلمان پوراسماع: استاد مشاور

 دانشگاه بجنورد

ali.mafakheri93@gmail.com 
 

 چکیده
وردها حاکی از شود. برآطی فرآیند تصفیه فاضالب تولید میلجن فاضالب نوعی محصول فرعی اجتناب ناپذیراست که در 

تن لجن  1آن است اگر بجنورد به طور کامل تحت پوشش جمع آوری فاضالب شهری قرار گیرد، روزانه در این شهر حدود 
ز اثرات تواند منجر به برواگر به طور صحیح مدیریت نشود، میخشک تولید خواهد شد. بدیهی است چنین حجم عظیمی از لجن 

هش ژوشود. در پدنی، بی خطر و عاری از پاتوژن میسوزاندن لجن، منجر به تولید خاکستری مع زیست محیطی وخیمی گردد.
های فیزیکی و شیمیایی خاکستر لجن فاضالب، تاثیر استفاده از افزودنی خاکستر لجن تصفیه حاضر، عالوه بر شناسایی ویژگی

ت. در پایایی و ریزساختار بتن مورد بررسی قرار گرفته اسخانه فاضالب در بتن به لحاظ تغییرات در مشخصات مکانیکی، دوام و 
صد وزنی سیمان( در در 02و  41.1، 41، 40.1، 42، 1.1، 1این ارتباط به بررسی نقش سطوح مختلف افزودنی خاکستر لجن)

ز( پرداخته شده رو 412و  10روز( و بلند مدت) 01و  1ای و سنین عمل آوری کوتاه مدت)های بتنی با کاربری بتن سازهمخلوط
دهد که وجود حاوی خاکستر لجن فاضالب، نشان میهای بتنی های مکانیکی نمونهبررسی ویژگی است. نتایج به دست آمده از

روز(، باعث افزایش مقاومت 412و  10روز( و بلند مدت)01و  1های بتنی در سنین کوتاه مدت)در مخلوطخاکستر لجن فاضالب 
 41.1Bروز، مربوط به نمونه  412شود. بیشترین مقاومت فشاری در سن عمل آوری اومت کششی میی، مقاومت خمشی و مقفشار
افزایش مقاومت داشته است. نتایج به دست  %42باشد که نسبت به نمونه شاهد د افزودنی خاکستر لجن فاضالب( میدرص 41.1)

اری هد میزان افت مقاومت فشدتر لجن فاضالب، نشان میحاوی خاکسهای بتنی پارامترهای دوام و پایایی نمونه آمده ازبررسی
ان از دوام باالی این باشد که نشمی %42خه ذوب و یخبندان، کمتر ازچر 422بعد از   40.1Bو  2B ،1B ،1.1B ،42Bهای نمونه
رابر در ب شدید مقاومتدرصد خاکستر لجن فاضالب در مخلوط بتن، باعث افت  40.1باشد. در حالیکه افزودن بیش از ها مینمونه

دهد که ی بتنی، نتایج این پژوهش نشان مىهاتوجه به بررسی ریزساختار نمونهبا شود. به طور کلی و سیکل ذوب و یخبندان می

 شود.پوزوالنى و پرکننده طبقه بندى مىرفتار خاکستر لجن فاضالب به عنوان افزودنی به بتن، در محدوده بین مواد 

 خاکستر لجن تصفیه خانه فاضالب، مقاومت مکانیکی بتن، دوام و پایایی بتن، ریز ساختار  : یدیکل یهاواژه

  

mailto:ali.mafakheri93@gmail.com


 

  کنفرانس ملی سالیانه بتن و زلزله بیست و چهارمین
 0011دی ماه سال  6و  5

 

52 

 

High Performance Self –Cleaning Cement Mortar Composite and 

Coats Prepared by TiO2 Nanoparticles 

 

Mohammad Reza Arefi 

Department of Civil Engineering, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, 

Iran 
arefi.mr@gmail.com 

 

Abstract 

    In the current study the effect of adding TiO2  nanoparticles with the average size of 21 

nm to the cement mortar was investigated. The aim was to reach superior mechanical 

properties in the mortar to enable it to degrade pollutions. Analysis were carried out on the 

compressive and tensile strengths, water permeability and microstructure of the mortar 

specimens at the different TiO2  ratios. The scanning electron microscope (SEM) and X-ray  

diffraction (XRD) analysis were performed to investigate the mechanism of resulted effects. 

Results revealed that the addition of TiO2  nanoparticles improved the mechanical properties 

of cement mortar. The SEM images showed that the nanoparticles filled out the voids and 

improved the microstructure by reducing the Ca(OH)2 crystals. Self-cleaning tests showed 

that the addition of TiO2  nanoparticles to the mortar as the composite filler didn’t play a 

significant role in its self-cleaning properties.  
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