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  كليات - 1 لفص

  انتخاب مصالح -1-1
افت كيفيت مصالح با زمان، عمر سازه و پي استفاده گردد بايد با توجه به نيروهاي خارجي وارده، اجراي مصالحي كه قرار است در 

  .شكل سازه، كارآيي، هزينه، اثرات زيست محيطي و ساير موارد انتخاب گرددطراحي سازه، 
  
  ايمني اعضاي سازه اي -1-2

و با توجه به بررسي ايمني اعضاي سازه اي در برابر نيروهاي خارجي بايد يا بر اساس روش تنش مجاز و يا روش طراحي حالت حدي 
مسلح به روش طراحي  بررسي ايمني اعضاي سازه هاي بتن طور معموله البته ب. مشخصات سازه، مصالح و مشخصات بار انجام گيرد

  .حالت حدي انجام مي گيرد
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  فوالد - 2فصل 

  مصالح -2-1
بوده و يا كيفيتي مشابه يا بهتر ) ISIRI(كيفيت مصالح فوالدي بايد مطابق استانداردهاي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

  .از آن داشته باشد
  تفسير

كه مطابق استانداردهاي مذكور بوده و يا داراي كيفيت مشابه يا بهتر از آن باشد، حتي اگر هنوز محصوالت خارجي در صورتي
  .استاندارد نشده باشد، قابل استفاده است

  ضرايب ثابت مصالح فوالدي در محاسبات طراحي -2-2
ريخته گري شده بايد با توجه به مشخصات مقاومتي و ساير خصوصيات، ضرايب ثابت مصالح مورد استفاده در طراحي فوالد و فوالد 

  .به نحو مناسبي تعيين گردد
  نكات فني

  .مقادير مرجع ضرايب ثابت مصالح براي فوالد معمولي و فوالد ريخته گري شده ديده مي شود 1-2-2در جدول 
  

  ضرايب ثابت مصالح فوالدي - 1-2-2جدول 
  E(  N/mm2 105×0/2(ضريب ارتجاعي 

  G(  N/mm2 104×7/7(مدول برشي 
  ν(  30/0(ضريب پواسون 

  α(  1/°C 6 -10×12(ضريب انبساط حرارتي خطي 
  

  تنش هاي مجاز -2-3
  كليات - 3-1- 2
شمع  -3-3-2و  ايفوالد سازه - 2-3- 2بندهاي فوالدي و مطابقبه نوع مصالحهاي مجاز، با توجهطور معمول تعيين تنشبه

  .انجام مي گيرد لوله فوالديفوالدي و سپر 
  فوالد سازه اي - 3-2- 2

  .ها ارائه شده استاساس كيفيت فوالد و نوع تنشبر 1-3-2اي در جدول مجاز معمول براي فوالد سازههايتنش
  نكات فني

با توجه به مشخصات فني  yσتنش هاي مجاز براي فوالد سازه اي، بايد مقدار تنش تسليم  1-3-2در كاربرد مقادير جدول ) 1
  .محصول مورد استفاده و متناظر با ضخامت مورد كاربرد آن در نظر گرفته شود

از آنجا كه فوالد سازه اي تقريبا به طور ثابت در مناطقي كه خطر كمانش كم باشد، استفاده مي شود، مقادير تنش هاي مجاز ) 2
  .ن شده است كه خطر ايجاد كمانش وجود نداردبراي حاالتي تعيي 1-3-2جدول 
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  تنش هاي مجاز براي فوالد سازه اي - 1-3-2جدول 
 حداكثر مقدار مجاز  نوع تنش

y60  )وارد بر سطح مقطع خالص(تنش كششي محوري  σ.  
y60  )وارد بر كل سطح مقطع(تنش فشاري محوري  σ.  

y60  )بر سطح مقطع خالص وارد(تنش كششي خمش  σ.  
y60  )وارد بر كل سطح مقطع(تنش فشاري خمش  σ.  

  3yσ  )وارد بر كل سطح مقطع(تنش برشي 

  تنش لهيدگي
y90  بين صفحات فوالدي σ.  
Hertz y42محاسبه شده به روش معادله  σ.  

  .باشدتنش تسليم فوالد مورد استفاده مي yσكه در آن، 
  

  شمع فوالدي و سپر لوله فوالدي - 3-3- 2
  .بر اساس كيفيت فوالد و نوع تنش ارائه شده است 2-3-2تنش هاي مجاز معمول براي شمع فوالدي و سپر لوله فوالدي در جدول 

  

  تنش هاي مجاز براي شمع فوالدي و سپر لوله فوالدي - 2-3-2جدول 
 حداكثر مقدار مجاز  نوع تنش

y60 )وارد بر سطح مقطع خالص(تنش كششي محوري  σ. 

y60  )وارد بر كل سطح مقطع(تنش فشاري محوري  ασ.  
y60  )وارد بر سطح مقطع خالص(تنش كششي خمش  σ.  

y60  )وارد بر كل سطح مقطع(تنش فشاري خمش  σ.  

  بررسي اعضايي كه همزمان
  تحت نيروي محوري و لنگر خمشي هستند

tabtt: تنش كششي محوري) 1 σσσ babctو  +≥ σσσ ≤+− 

01: تنش فشاري محوري) 2
ba

bc

ca

c .≤+
σ
σ

σ
σ  

  3yσ  )مقطع وارد بر كل سطح(تنش برشي 
  

  :كه در آن
yσ :تنش تسليم فوالد مورد استفاده  
l : طول كمانش موثر عضو  
r : شعاع ژيراسيون كل سطح مقطع عضو  
α :صورت زير تعيين ي فوالدي مورد بررسي به ضريب بي بعدي است كه با توجه به مشخصات هندسي و مادي قطعه

  :مي گردد
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tσ  وcσ :فشاري محوري وارد بر مقطع فشاري ناشي از نيرويمحوري و تنشكششيكششي ناشي از نيرويترتيب تنشبه  
btσ  وbcσ : به ترتيب حداكثر تنش كششي و حداكثر تنش فشاري ناشي از لنگر خمشي وارد بر مقطع  
taσ  وcaσ :به كوچكترين ممان اينرسي مجاز فشاري محوري نسبتمجاز كششي و تنشبه ترتيب تنش  
baσ :تنش مجاز فشاري خمش  

  

  سپر فوالدي - 3-4- 2
  .براساس كيفيت فوالد و نوع تنش ارائه شده است 3-3-2هاي مجاز معمول براي سپر فوالدي در جدول تنش

  

  تنش هاي مجاز براي سپرهاي فوالدي - 3-3-2جدول 
حداكثر مقدار مجاز  نوع تنش

y60 )وارد بر سطح مقطع خالص(تنش كششي خمش  σ.  
y60  )بر كل سطح مقطع وارد(تنش فشاري خمش  σ.  

  3yσ  )وارد بر كل سطح مقطع(تنش برشي 
   .باشدتنش تسليم فوالد مورد استفاده مي yσكه در آن، 

  

  فوالد ريخته گري و فوالد آهنگري شده - 3-5- 2
  .بايد بر اساس كيفيت فوالد و نوع تنش تعيين گردد شدهي آهنگر فوالدگري و تنش هاي مجاز معمول براي فوالد ريخته

  تنش هاي مجاز براي فوالد در نواحي جوش شده و اتصاالت - 3-6- 2
  .تنش هاي مجاز براي فوالد در نواحي جوش شده و اتصاالت بايد بر اساس كيفيت فوالد و نوع جوش تعيين گردد

  نكات فني
وقتي مصالح فوالدي با مقاومت هاي متفاوت . مرجع براي تنش مجاز نواحي جوش شده ارائه شده استمقادير  4-3-2در جدول ) 1

  .به هم متصل مي شود، مصالح فوالدي با مقاومت كمتر تعيين كننده خواهد بود
  .مقادير مرجع تنش مجاز براي پيچ مهار و خار مشاهده مي گردد 5-3-2در جدول ) 2
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  ز براي فوالد نواحي جوش شدهتنش هاي مجا - 4-3-2جدول 
نوع جوش                                                                                              

  حداكثر مقدار مجاز  نوع تنش

جوش 
  ايكارخانه

  جوش شياري با نفوذ كامل
y60  فشاري σ.  
y60  كششي σ.  
  3yσ  برشي

جوش گوشه و جوش شياري با 
  نفوذ ناقص

  3yσ  برشي

  )كارگاهي(جوش در محل 
  .اصوال بايد مقاديري همانند جوش كارخانه اي داشته باشد) 1

جوش  درصد مقادير تنش مجاز90براي شمع لوله فوالدي و سپر لوله فوالدي، مقادير تنش مجاز ) 2
  .كارخانه اي تعيين گردد

  .باشدتنش تسليم فوالد مورد استفاده مي yσكه در آن، 
  

  تنش هاي مجاز براي ميل مهار و خار - 5-3-2جدول 
  حداكثر مقدار مجاز نوع تنش  نوع

u150  برش  ميل مهار σ.  

  خار
y80  خمش σ.  
y40  برش σ.  
y90  لهيدگي σ.  

  .باشدمقاومت كششي فوالد مورد استفاده مي uσتنش تسليم و  yσكه در آن، 
  

  .تنش مجاز توصيه شده براي پيچ مهار بر فرض اينكه در بتن مدفون باشد، ارائه شده است) 3
  .مشاهده مي شود 6-3-2مرجع تنش هاي مجاز براي پيچ هاي تمام كاري شده در جدول  مقادير) 4

  

  )N/mm2(تنش هاي مجاز براي پيچ هاي تمام كاري شده  - 6-3-2جدول 
  رده مقاومتي                                                        

 نوع تنش
6/4 8/89/10 

  470  360  140  كشش
  270  200  90  برش
  700  540  210  لهيدگي

  
  افزايش تنش هاي مجاز - 3-7- 2

 7-3-2توان مطابق جدول را مي 6-3-2تا  2-3-2هاي هاي مجاز در بندخارجي وجود داشته باشد، تنشوقتي تركيب چند نيروي
  .افزايش داد
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  نرخ افزايش تنش هاي مجاز - 7-3-2جدول 
 نرخ افزايش  تركيب نيروها و بارهاي خارجي

  15/1  در نظر گرفتن اثر تغيير دمابا 
  50/1  با در نظر گرفتن اثر زلزله

  

  نكات فني
  .به كار برد 7-3-2براي يك نيروي خارجي ويژه، مي توان نرخ افزايش بزرگتري نسبت به جدول 

  كنترل خوردگي -2-4
  كليات - 4-1- 2

فوالدي به كار رفته در معرض شرايط محيطي بسيار كنترل خوردگي در طراحي تاسيساتي استفاده مي گردد كه در آنها مصالح 
هايي كه بالفاصله زير تراز ميانگين جزر آب قرار دارد، به علت احتمال بسيار باالي خوردگي بويژه در بخش. خورنده قرار داشته باشد

  .اي مناسب انجام گيردبايد اقدامات مقابله
  تفسير

  .گرددمشاهده مي 1-4-2مصالح فوالدي در دريا، به صورت كلي در شكل توزيع نرخ خوردگي با توجه به عمق قرارگيري 

  
  توزيع نرخ خوردگي مصالح فوالدي -1-4- 2شكل 

  

مقدار كافي وجود خوردگي در ناحيه پاشش بسيار زياد است زيرا در اين ناحيه سازه در معرض پاشش آب دريا قرار داشته و اكسيژن به
از ميان بخش هاي مستغرق در . بيشترين مقدار را داراست) MHWL(بالفاصله باالي تراز ميانگين مد نرخ خوردگي در بخش . دارد

، نرخ خوردگي در بخش بالفاصله زير ناحيه جزر و مدي، حداكثر مي باشد كه تغييرات نرخ خوردگي در اين بخش تا حد 1-4-2شكل 
در سپر فوالدي و شمع لوله فوالدي مستغرق در آب دريا، نرخ . باشدمقطع سازه ميمحيطي و شكل سطحزيادي وابسته به شرايط

به شرايط محيطي البته با توجه. آب نداردهاي ميانهچنداني با ساير بخشتفاوت) MLWL(جزر دقيقا زير تراز ميانگينخوردگي در بخش
ي در بخش هاي داخل آب باشد، و در بعضي بسيار بزرگتر از نرخ خوردگ MLWLسازه، ممكن است نرخ خوردگي در بخش دقيقا زير 

  .اين خوردگي مشخص منطقه اي، خوردگي متمركز نام دارد. حاالت حتي ممكن است از نرخ خوردگي ناحيه پاشش هم بزرگتر شود
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  نرخ خوردگي مصالح فوالدي - 4-2- 2
  .گرددميسازه تعيينقرارگيريمحيطي منطقهطبه شرايمحيطي، با توجهبه شرايط خورندگيدليل وابستگيفوالدي بهخوردگي مصالحنرخ

  تفسير
نرخ خوردگي مصالح فوالدي مورد استفاده در تاسيسات بندر و لنگرگاه تحت تاثير شرايط محيطي شامل شرايط آب و هوايي، درجه 

اجعه به پروژه هاي پيشين در بنابراين نرخ خوردگي بايد با مر. شوري و آلودگي آب دريا، وجود جريان آب رودخانه اي و غيره مي باشد
  .حوالي منطقه و نتايج مطالعات تحت شرايط مشابه تعيين گردد

  نكات فني
تعيين گردد كه براساس نتايج مطالعات  1-4-2كلي با مراجعه به مقادير ارائه شده در جدول طورنرخ خوردگي مصالح فوالدي به) 1

مقادير متوسط بوده و ممكن است نرخ خوردگي واقعي بنابر  1-4-2مقادير جدول البته . سازه هاي فوالدي موجود تهيه شده است
بنابراين براي تعيين نرخ خوردگي مصالح فوالدي، بايد به . شرايط محيطي مصالح فوالدي، بيشتر از مقادير ارائه شده در جدول باشد

فقط نرخ خوردگي يك طرف مصالح  1- 4-2جدول شايان ذكر است در . نتايج مطالعات خوردگي تحت شرايط مشابه مراجعه نمود
زماني كه دو طرف مصالح فوالدي در معرض خوردگي باشد، بايد از جمع نرخ هاي خوردگي دو طرف كه . فوالدي ارائه شده است
  .به دست آمده باشد، استفاده كرد 1-4-2براساس مقادير جدول 

خوردگي بين نرخ. باشدمي HWLن دهنده نرخ خوردگي بالفاصله باالي نشا 1-4-2در جدول » يا باالتر HWL«مقادير مربوط به ) 2
HWL علت . هاي مياني آب بايد براساس نرخ خوردگي واقعي و با توجه به خصوصيات آب دريا در اطراف سازه تعيين گرددو بخش

مقادير . كندو عمق آب تغيير مي دهد نرخ خوردگي با توجه به خصوصيات آب درياباشد كه نشان مياين امر، مطالعات پيشين مي
كلي بايد رويكرد جداگانه اي براي طوربه. به عنوان مرجع و با دامنه تغييرات احتمالي، ارائه شده است 1-4-2موجود در جدول 

حدود  مرز مناسب بين اين دو در. خوردگي در ناحيه جزر و مدي و بخش هاي مياني آب به دليل تفاوت در شرايط محيطي اتخاذ نمود
  .است LWLمتر زير عمق 0/1

بسيار فراتر خواهد رفت و بنابراين استفاده از اين  1-4-2در صورت وجود خوردگي متمركز، نرخ خوردگي از مقادير موجود در جدول 
  .مقادير در چنين حاالتي مناسب نمي باشد

  .داشتخوردگي وجود نخواهدنبود اكسيژن، امكان ايجادعلت نمود كه بهتوان فرضفوالدي، ميشمع لولهبسته مانند داخلدر فضاي) 3
  مقادير معمول براي نرخ خوردگي مصالح فوالدي -1-4-2جدول 

  )mm/year(نرخ خوردگي   محيط خورنده

  سمت دريا

HWL يا باالتر  
HWL      تاLWL -1 m 

LWL -1 m   تا   بستر دريا  
 زير بستر دريا

3/0  
  3/0تا  1/0
  2/0تا  1/0

03/0  

  خشكي سمت
  باالي سطح زمين و در معرض هوا

  )باالي تراز آب باقيمانده(زير سطح زمين 
  )زير تراز آب باقيمانده(زير سطح زمين 

1/0  
03/0  
02/0  
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  روش هاي كنترل خوردگي - 4-3- 2
و با توجه هاي كنترل خوردگي كردن يا ديگر روشكاتدي، روش روكشفوالدي بايد از روش حفاظتخوردگي مصالحهاي كنترلروش

روش متعارف كنترل خوردگي براي بخش هاي زير تراز ميانگين جزر . طور متناسب انتخاب شودبه شرايط محيطي مصالح فوالدي به
)MLWL(تراز ميانگين جزر ماهيانهمتر زير 1روش متعارف براي بخش هاي باالي عمق . ، روش حفاظت كاتدي مي باشد )LWL( ،

  .روش روكش كردن مي باشد
  يرتفس

روش هاي كنترل خوردگي مورد استفاده براي سازه هاي فوالدي بندر و لنگرگاه شامل روش حفاظت كاتدي و روش روكش ) 1
  .كردن مي باشد

. در ناحيه جزر و مدي و ناحيه مستغرق، بسته به شرايط محيطي خورنده خطر خوردگي شديد به علت خوردگي متمركز وجود دارد) 2
البته براي سازه هاي . خوردگي به وسيله ضخامت اضافي نبايد به عنوان روش كنترل خوردگي استفاده گردد بنابراين، اصوال كنترل

  .موقت استفاده از روش ضخامت اضافي به عنوان روش كنترل خوردگي، قابل قبول خواهد بود
براي سمت مدفون، اصوال كنترل  در نتيجه. سمت مدفون سپر فوالدي در زمين، نرخ خوردگي كمتري نسبت به سمت دريا دارد) 3

البته در حالتي كه احتمال خورندگي محيط در اثر وجود مصالح زائد در خاكريز زياد باشد، قبل از هر كار بايد . خوردگي الزم نمي باشد
  .مطالعات الزم انجام شده و اقدامات مناسب صورت گيرد

ناحيه جزر و مدي و روش حفاظت كاتدي براي بخش هاي ميانه آب و  بهترين نتايج با استفاده از روش روكش كردن براي باالي) 4
شود، مصالح هاي مياني آب استفاده ميوقتي از روش روكش كردن در بخش. بستر دريا به دست آمده و اعتبار آن نيز تاييد شده است

اور، از آسيب ديدگي روكش جلوگيري به روكش بايد با توجه به دوام آن انتخاب و دقت شود تا هنگام نصب يا در برخورد قطعات شن
  .عمل آيد

  روش حفاظت كاتدي - 4-4- 2
  دامنه كاربرد] 1[

  .به پايين مي باشد) MLWL(دامنه كاربرد روش حفاظت كاتدي از تراز ميانگين جزر 
  تفسير

براي مدت زمان كمتري نسبت به  LWLو  MLWLناحيه بين . كردن انجام گيردروش روكشبايد به MLWLكنترل خوردگي باالي 
هاي كه بخشهمچنين از آنجا. باشد و بنابراين كارايي كنترل خوردگي حفاظت كاتدي كمي پايين خواهد بودمستغرق مي LWLزير 

ادامه يافته و همزمان  MLWLتر از باشد، روكش بايد تا عمق مشخصي پايينبه راحتي در معرض خوردگي مي MLWLبالفاصله زير 
  .كاتدي هم استفاده شودروش حفاظت از

  نكات فني
وقتي دوره فرو رفتن مصالح ) نرخ كنترل خوردگي(مالحظه مي شود، اثر روش حفاظت كاتدي  2-4-2همانطور كه در جدول ) 1

. يابدهش ميفوالدي در معرض خوردگي در آب دريا بيشتر باشد، افزايش مي يابد و بالعكس اگر اين دوره كمتر باشد، اثر روش نيز كا
  .بيان شده است 2-4-2و  1-4-2نسبت فرو رفتن در آب دريا و نرخ كنترل خوردگي به ترتيب در رابطه 
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  نسبت كنترل خوردگي روش حفاظت كاتدي - 2-4-2جدول 
  نرخ كنترل خوردگي  نسبت فرو رفتن در آب دريا

  %40زير 
  %80و بيشتر تا % 40برابر 
  %100و بيشتر تا % 80برابر 

100%  

  %40زير 
  %60و بيشتر تا % 40برابر 
  %90و بيشتر تا % 60برابر 

  و بيشتر% 90برابر 
  

  نسبت زماني فرو رفتن در آب دريا=                                       × 100(%)                                                   )2-4-1(
  
  نرخ كنترل خوردگي=                                                                                     ×        100(%)             ) 2-4-2(
  

  .درصد مي باشد 90نرخ كنترل خوردگي متعارف براي منطقه زير تراز ميانگين جزر، حداقل ) 2
در روش آند گالواني، آلومينيوم، . روش حفاظت كاتدي با آند گالواني و روش جريان برق يكطرفه تقسيم مي شودحفاظت كاتدي به) 3

الكتريكي ايجاد شده ناشي از اختالف پتانسيل بين دو فلز به  منيزيم، روي و ساير آندها به سازه فوالدي متصل شده و از جريان
آندهاي آلياژ . مشاهده مي شود 3-4-2مشخصات مصالح آند گالواني در جدول . عنوان جريان كنترل خوردگي استفاده مي گردد

ي بوده و براي محيط هاي ميانه آب باالترين شار جريان توليد شده در واحد جرم را ارائه كرده و بسيار اقتصاد) Al-Zn-In(آلومينيوم 
  .ها بسيار معمول استهاي فوالدي بندر و لنگرگاهبنابراين آند آلياژ آلومينيوم براي استفاده در سازه. باشندو بستر دريا مناسب مي

خارجي و قطب ) DC(شونده به قطب مثبت منبع برق جريان مستقيم وسيله جريان برق يكطرفه، آند قربانيكاتدي بهدر روش حفاظت
در آب دريا، معموال . يابدفوالدي جريان ميشونده به سازهحفاظتي از آند قربانيدر نتيجه جريان. گرددسازه فوالدي متصل ميمنفي به

هاي محيطتنظيم است، در راحتي قابلروش بهكه ولتاژ خروجي در ايناز آنجا. گرددجريان استفاده ميعنوان مدارنقره به-از آلياژ سرب
  .نياز به يك پتانسيل كنترل مناسب دارد، كاربرد داردكه هايي رودخانه و يا مكانآبشديد يا جرياننوسان مشخص همانند جريانداراي

  مقايسه مشخصات مصالح آند گالواني - 3-4-2جدول 

 Al-Zn-In  مشخصات
  خالص،) Zn(روي 

  آلياژ روي
  خالص،)Mg(منيزيم 

Mg-Mn 
Mg-6Al-3Zn  

  مخصوصوزن 
  )V) (SCE(ولتاژ آند مدار باز 

  )V(اثر ولتاژ بر آهن 
  )A.h/g(شار الكتريكي ايجاد شده تئوريك 

  8/2تا  6/2
08/1  
25/0  
87/2  

14/7  
03/1  
20/0  
82/0  

74/1  
56/1  
75/0  
20/2  

77/1  
48/1  
65/0  
21/2  

  در آب دريا با
mA/cm2 1  

  (%)كارايي جريان 
  )A.h/g(شار الكتريكي توليد شده 

  )kg/A/year(از بين رفته حجم 

80  
30/2  
8/3  

90  
60/2  
4/3  

95  
78/0  
8/11  

50  
10/1  
0/8  

55  
22/1  
2/7  

  در خاك با
mA/cm2 03/0  

  (%)كارايي جريان 
  )A.h/g(شار الكتريكي توليد شده 

*65  
*86/1  

65  
53/0  

40  
88/0  

50  
11/1  

  .بنابر تركيبات مصالح متغير مي باشد *

  دوره فرو رفتن نمونه
  كل دوره آزمايش

  )افت وزني نمونه بدون جريان الكتريكي -افت وزني نمونه با جريان الكتريكي(
  افت وزني نمونه بدون جريان الكتريكي



  305    مصالح -3بخش
  

 

  پتانسيل حفاظتي] 2[
  .باشدمي -mV 780كلريد نقره برابر - هاي فوالدي بندر و لنگرگاه با الكترود آب دريايك مقدار مرجع، پتانسيل حفاظتي سازهعنوان به

  تفسير
شود مقدار پايه نزديك ميتدريج بهاگر براي حفاظت كاتدي از جريان حفاظتي در سازه فوالدي استفاده شود، پتانسيل سازه فوالدي به

  .اين پتانسيل، پتانسيل حفاظتي نام دارد. شودوقتي به پتانسيل خاصي برسد، خوردگي كنترل مي). كمتر مي شود(
  نكات فني

گيري پتانسيل سازه فوالدي، بايد از يك الكترود كه داراي مقادير مرجع ثابت حتي در شرايط محيطي مختلف است، براي اندازه) 1
كلريد -دريا، عالوه بر الكترود آب دريادر آب. شودكند الكترود مرجع ناميده ميتامين ميالكترودي كه مقدار استاندارد را . استفاده نمود

مقدار پتانسيل حفاظتي براساس الكترود . نقره، بعضا الكترود كلريد جيوه اشباع و الكترود سولفات مس اشباع نيز استفاده مي شود
  .ر ارائه شده استمرجع مورد استفاده براي اندازه گيري، متغير بوده و در زي

  -mV 780    :كلرايد نقره-الكترود آب دريا  
  -mV 770    :الكترود كلرايد جيوه اشباع  
  -mV 850    :الكترود سولفات مس اشباع  

، نبايد اجازه داد كه اليه )بويژه روش حفاظت كاتدي جريان برق(هاي حفاظت كاتدي و روكش كردن در صورت تركيب روش) 2
با استفاده از الكترود مرجع كلرايد جيوه ( -mV1100تا  -mV800در اين حالت پتانسيل بايد . روكش در اثر جريان اضافي از بين برود

  .باشد) اشباع
  چگالي جريان حفاظتي] 3[

  .فاظتي بايد مقدار مناسبي باشد زيرا وابستگي زيادي به شرايط محيط دريايي داردچگالي جريان ح
  تفسير

شود، چگالي جريان خاصي در واحد سطح مصالح فوالدي الزم است تا پتانسيل مصالح فوالدي وقتي از حفاظت كاتدي استفاده مي) 1
مقدار اين . باشدچگالي موسوم به چگالي جريان حفاظتي ميبه مقدار پايه بيشتري نسبت به پتانسيل حفاظتي تغيير كند كه اين 

% 50تا% 40مقدار ثابتي در حدود چگالي جريان حفاظتي با گذر زمان از مقدار اوليه در شروع حفاظت كاتدي كاهش يافته و نهايتا به
  .مقدار اوليه مي رسد

كه جريان ورودي آب رودخانه يا جريان در جايي. كندچگالي جريان حفاظتي با دماي آب، جريان، موج و كيفيت آب تغيير مي) 2
 همچنين در جايي. يابدجريان حفاظتي افزايش ميكه غلظت سولفيد باال باشد، به طوركلي احتياج بهمعكوس وجود دارد و يا در جايي

ار طراحي چگالي جريان حفاظتي هنگام طراحي تاسيسات، مقد. يابدجريان حفاظتي افزايش ميكه سرعت جريان آب باال باشد نياز به
  .بايد با مراجعه به عملكرد واقعي سازه هاي موجود در دريا تعيين گردد

  نكات فني
چگالي جريان حفاظتي در شروع حفاظت كاتدي بايد براساس مقادير متعارف براي مصالح فوالدي در شرايط دريايي معمولي در ) 1

  .باشد 4-4-2جدول 
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  )mA/m2(حفاظتي در شروع حفاظت كاتدي چگالي جريان  -4-4- 2
 محيط دريايي آلوده محيط دريايي پاك  

  در آب دريا
  در خاكريز قلوه سنگي

  )زير بستر دريا(در خاك 
 )باالي بستر دريا(در خاك 

100  
50  
20  
10  

  150تا  130
  75تا  65

30  
10  

  

بنابراين متوسط چگالي جريان توليد شده براي محاسبه . جريان توليد شده براي حفاظت كاتدي با گذر زمان ضعيف تر مي شود) 2
  :طول عمر آند بر اساس طول دوره حفاظت عمدتا به صورت زير مي باشد

  55/0× چگالي جريان ايجاد شده اوليه     :سال 5حفاظت به مدت   
  52/0× چگالي جريان ايجاد شده اوليه     :سال 10حفاظت به مدت   
  50/0× ريان ايجاد شده اوليه چگالي ج    :سال 15حفاظت به مدت   

  .گرددسال استفاده مي 15سال در نظر گرفته شده باشد، از همان مقدار  15اگر حفاظت براي مدت زماني بيش از 
اگر قسمتي كه با مواد روكش كننده روكش شده است در محدوده كاربرد حفاظت كاتدي باشد، مقدار چگالي جريان حفاظتي بايد با ) 3

  :در آب دريا مي توان از مقادير زير استفاده نمود. ي از آسيب ديدگي روكش تعيين گرددفرض نرخ مشخص
  mA/m2 (S 100+20(    :رنگ  
  mA/m2 (S 100+10(    :بتن  
  mA/m2 (S 100(  :روكش آلي  
. باشددار آسيب ديده فرض شده به كل سطح روكش شده ميباشد كه عبارت از نسبت سطح روكشديدگي مينرخ آسيب Sكه در آن 

  .باشد، بايد از مقادير جدول استفاده نمود 4-4-2البته اگر چگالي جريان حفاظتي به دست آمده از روابط باال بيشتر از مقادير جدول 
  روش روكش كردن - 4-5- 2
  گستره كاربرد] 1[

  .خوردگي كاربرد دارد و براي كنترل) LWL( تراز ميانگين جزر ماهيانهمتر زير 1روش روكش كردن براي بخش هاي باالي عمق 
  تفسير

روش روكش كردن براي سازه هاي بندر و لنگرگاه به اين دليل استفاده مي گردد كه در اين بخش ها كه طول فرو رفتن در آب دريا 
بيان شد، دامنه  روش حفاظت كاتدي - 4- 4-2همانطور كه در بند . كوتاه است، نمي توان از حفاظت كاتدي استفاده نمود

اما احتمال روي دادن خوردگي متمركز در اطراف تراز مذكور هنگامي كه . ش حفاظت كاتدي زير تراز ميانگين جزر مي باشدكاربرد رو
بنابراين روش . طول زمان فرو رفتن در آب دريا به علت اثرات امواج و نوسانات فصلي در تراز جزر و مدي كوتاه شده است، زياد است

  .بايد با حفاظت كاتدي تركيب گردد LWLمتر زير 1ق روكش كردن در بخش هاي باالي عم
  نكات فني

با . شوددر محيط دريايي كم عمق، گاهي روش حفاظت كاتدي براي كل طول سازه ديواره سپري فوالدي در عمق، استفاده مي
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  .افزايش داد توان عمر آند گالواني راهاي موجود در آب دريا، ميهاي حفاظت كاتدي و روكش كردن در بخشتركيب روش
  روش هاي قابل اجرا] 2[

  :روش روكش كردن مورد استفاده در سازه هاي فوالدي بندر و لنگرگاه يكي از چهار روش زير مي باشد
  رنگ كردن) 1  
  روكش آلي) 2  
  روكش نفتي) 3  
  روكش معدني) 4  

  انتخاب روش] 3[
  :موارد زير مطالعه و مرور مي گرددبراي انتخاب روش و تعيين ويژگي ها، مشخصات هر روش بررسي شده و 

  شرايط محيطي) 1  
  دامنه كنترل خوردگي) 2  
  طول عمر) 3  
  نگهداري) 4  
  شرايط عمليات اجرايي) 5  
  ساير موارد) 6  

  :براي سازه هاي موجود، موارد زير نيز مطالعه مي گردد
  درجه خوردگي و شرايط افت كيفيت يا خرابي اليه رنگي يا روكش موجود) 7  
  شرايط طراحي اوليه )8  
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  بتن - 3فصل 

  كليات -3-1
  .مطابق استاندارد و به روش طراحي حالت حدي باشدبايد پهلوگيري  تاسيساتشكن و هاي بتني نظير موجطراحي سازه) 1
سازمان  120نشريه (مطابق آيين نامه بتن ايران  بايدآمده  متنجز در مواردي كه در اين هانتخاب مصالح براي سازه هاي بتني ب) 2

  .مي باشد) مديريت و برنامه ريزي كشور
  تفسير

از آنجا كه روش طراحي حالت حدي نسبت به روش . ه استبه كار رفت) آبا(روش طراحي حالت حدي در آيين نامه بتن ايران از 
براي بتن پيش تنيده از . رودبه كار مياسيسات پهلوگيري شكن و تطراحي تنش مجاز منطقي تر است، اين روش براي طراحي موج

  .دشواستفاده ) سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 250نشريه (آيين نامه طرح و محاسبه قطعات پيش تنيده 
  اصول طراحي بر اساس روش طراحي حالت حدي -3-2
  .انجام گيرد برداريحالت حدي بهره و لت حدي نهاييدر حابايد بررسي ايمني سازه با استفاده از روش طراحي حالت حدي ) 1
  .مقادير مناسب با توجه به مصالح و بارها مطابق نوع حالت حدي انتخاب گرددبايد جزئي براي ضرايب اطمينان) 2
در صورت لزوم مي توان با  است، امادر آيين نامه بتن ايران حالت خستگي زير مجموعه حالت حدي نهايي در نظر گرفته شده ) 3

  .مراجعه به منابع و روش هاي معتبر حالت حدي خستگي را نيز بررسي نمود
  تفسير
: حالت حدي بهره برداري) 2مربوط به خرابي كلي ناشي از حداكثر بار در عمر سازه، : حالت حدي نهايي) 1 هايحالتحدي به حاالت

كوچك ناشي از اثر بار معمول در طول عمر سازه  انسبتهاي از حد و ساير عيب شبيمربوط به حالت آسيب جزئي نظير ترك خوردگي 
  .تقسيم مي گردد

در . بارهاي متحرك بر عرشه نيز ايجاد شوداثر تكرار در شكن يا موج بر موج ياثر تكرار نيرو در مكن استحالت حدي خستگي م
و در نتيجه  بودهحذف نمود زيرا اثرات تكرار بار متحرك محتمل نديوارهاي ساحلي نوع وزني مي توان خرابي ناشي از خستگي را 

  .اگر ضربه بارهاي متحرك را نتوان ناديده گرفت، بايد حالت حدي خستگي نيز بررسي گردد اگرچه. عامل ايجاد خستگي وجود ندارد
  نكات فني

  .نكات زير در نظر گرفته شودضرايب اطمينان جزئي  در مورد) 1
طراحي  ويژهديگر ضرايب اطمينان جزئي ارائه شده  بوده وضرايب مورد استفاده همان ضرايب آيين نامه بتن ايران ) الف  

اساس تحليل موردي، مطالعات مقايسه اي ايمني با روش تنش مجاز و  مي توان اين ضرايب را بر اضمن. سازه هاي دريايي مي باشد
  .دونممقايسه با ساير سازه ها نيز تعيين 

نيروي  شده و محسوبفشار هيدرواستاتيك، فشار آب داخلي، فشار آب باقيمانده و فشار خاك خاكريز جزء بارهاي مرده ) ب  
بار زلزله، نيروي پهلوگيري شناور، نيروي كشش شناور، فشار باالبرنده . آيدبه حساب ميه بارهاي زنده رمزموج و فشار باالبرنده از 

البته پهلوگيري شناور . ، فشار باد و بار برخورد هم از يك نوع بار به حساب مي آيد)ع و عرشه وارد مي شودوقتي بر عرشه اسكله شم(
  .و ايمني در برابر حالت حدي بهره برداري تاييد گردد هو نيروي كشش در صورت نياز بايد به عنوان بار زنده در نظر گرفته شد
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ترين امواج توزيع ارتفاع مرتفعدريا و نمودارشكن، عمق استقرار، شيب بسترموجبه نوعهموج با توجبرابر نيرويشكن درموج بار ضريب
البته براي . باشدمي اي كافيمعمولي و صندوقهشكن موج نهايي براي انواعحديبراي حالت 3/1گرفتن مقدار  نظر اما در. كندميتغيير 

ه ب الزم استو بنابراين  باشدبزرگتري  بار مقدار ضريبرسد به نظر ميحني، من اي با درزشكن صندوقهخاص نظير موج سازه با شكل
  .تعيين شودمدل  آزمايش روي وسيله انجام
هاي ديگر بتوان مقادير اگر با استفاده از روش و باشدمي استاندارد يمقادير صرفاضرايب اطمينان جزئي ارائه شده ) ج  

  .استفاده نمودمناسبتري بدست آورد، مي توان از آن 
. مقادير مشخصه مورد استفاده در طراحي را مي توان مطابق روش هاي ارائه شده در بخش هاي مربوطه اين متن محاسبه نمود) 2

  :مقادير بار هنگام بررسي حالت حدي بهره برداري بايد به صورت زير باشد
در طول عمر  104با مرتبه  رخداد موج با تعداد ر ارتفاعشكن بايد براب موج وارد بر موج محاسبه فشار موج براي ارتفاع) الف  

منظور از ارتفاع موج، ارتفاع مرتفع (باشد چنين موجي در نواحي مختلف متفاوت ميرخداد احتمال  كه باشد) سال50مثال (طراحي 
  ).ترين موج است

  .محاسبه گردد 1-2-3در حاالت ديگر، مقادير مشخصه بايد طبق رابطه ) ب  
rrppk SkSkS +=                                                                                                                                 )3-2-1(  

  :كه در آن
  Sk :مقدار مشخصه بار براي بررسي حالت حدي بهره برداري  
  Sp :مقدار مشخصه بار مرده  
  Sr :مشخصه بار زنده مقدار  
  kp  وkr :توان مقدار مي. دهنده اثرات بار مرده و زنده به ترتيب بر عرض ترك و خوردگي فوالدمقادير ثابت نشانkp  را

  .گرفتنظردر5/0را هنگام ساخت و اجرا برابردو مقدارتوان هرمي. گرفتنظردر 5/0را برابر  krو  0/1برابر
  .نمودبار استفادهمشخصهموجود براي تخمين مقدارمعتبرهايتوان از روششكن، ميخستگي موجبررسي حالتبراي

توان رابطه مي كه دشواز حد بررسي  بيشايمني در برابر ترك خوردگي  متعارف است كههنگام بررسي حالت حدي بهره برداري، ) 3
هاي موجود در منطقه پاشش و جزر و براي سازه .ار بردكه هاي خمشي ببراي محاسبه عرض تركرا موجود در آيين نامه بتن ايران 

هاي در معرض باد حاوي كلرايد عرض ترك كمتر از پوشش بتن روي ميلگرد و براي سازه 003/0مدي بايد عرض ترك كمتر از 
  .يلگرد سازه باشدبتن روي مپوشش 004/0ترك بايد كمتر از ديگر نيز عرضبراي حاالت. بتن روي ميلگرد سازه باشدپوشش 0035/0

ها ها قرار دارد، در طراحي چينش ميلگردتاثير قطر و گام ميلگردها و هم تحتميلگردتاثير تنشخمشي هم تحتترككه عرضآنجااز
آزمايشگاهي توان از روابط ديگر و يا مطالعات شود، ميخاص استفاده ميوقتي از مصالح و يا اعضا با شكل. مراقبت كافي نمودبايد 

تسليح  فوالديمصالحاصوال نزديك ترين مصالح فوالدي كششي به سطح بتن، عالوه بر آن، . ترك استفاده نمودبراي تخمين عرض
  .ندشوهاي خمشي بررسي ميكه براي تركهستند تنيدگي يا پيش
بسته نخواهد شد، بايد  ن بارمده و حتي اگر با برداشتوجود آبه) عيوب اوليه مانند(علت عواملي غير از اثر بار ه هايي كه در سازه بترك

  .د زيرا در گستره روش بررسي حاضر قرار نمي گيردشوطور جداگانه بررسي ه ب
كه در  باشدو تغيير شكل بيش از مقداري  باشدبار وارد بر عرشه اسكله شمع و عرشه از طرف تجهيزات انتقال بار نسبتا بزرگ  اگر) 4
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  .عنوان حالت حدي بهره برداري تاييد گرددشكل بهكند، در صورت نياز، بايد ايمني در برابر وقوع تغييركل ايجاد نميكار انتقال بار مش
  اجزا بتن -3-3

  .اجزا بتن شامل سيمان، سنگدانه، آب، افزودني و الياف بايد مطابق استانداردهاي ملي ايران باشد
  سيمان - 3-1- 3

، سيمان 3517اي طبق استاندارد ، سيمان آميخته روباره3432، سيمان آميخته پوزوالني طبق 389استاندارد سيمان پرتلند بايد طبق 
ضمنا براي تامين دوام و كيفيت الزم است . ايران باشد 2913و سيمان پرتلند سفيد طبق استاندارد  4220پرتلند آهكي طبق استاندارد 

  .نكات زير رعايت شود
 6موجود در سيمان پرتلند از  C3Aيج فارس و درياي عمان در بتن مسلح يا پيش تنيده الزم است مقدار در حاشيه خل -3-3-1-1

درصد  10درصد بيشتر و از  6موجود در كلينكر آن از  C3Aدر سيمان هاي آميخته، الزم است . درصد كمتر باشد 8درصد بيشتر و از 
در بتن غير مسلح حد پاييني . نمودنمي توان در بتن مسلح مصرف را ) اتضد سولف( 5بديهي است سيمان پرتلند نوع . كمتر باشد

) ضد سولفات( 5بديهي است در اين موارد مصرف سيمان پرتلند نوع . وجود ندارد و الزم است حد بااليي آن رعايت گردد C3Aبراي 
  .مانعي ندارد و توصيه مي شود

 5يمان پرتلند و كلينكر سيمان آميخته در بتن مسلح يا پيش تنيده نبايد از موجود در س C3Aدر حاشيه درياي خزر مقدار  -3-3-1-2
در بتن غير مسلح حد پاييني حذف . توصيه نمي شود) ضد سولفات( 5مصرف سيمان پرتلند نوع . درصد بيشتر شود 8درصد كمتر و از 

  .ه مي گرددمانعي ندارد و توصي) ضد سولفات( 5مي شود و بنابراين مصرف سيمان پرتلند نوع 
 2-1-3-3و  1-1-3-3كلي مصرف سيمان هاي آميخته پوزوالني و روباره اي با در نظر گرفتن ضوابط بند  طور به -3-3-1-3

  .توصيه مي شود
هاي پرتلند و آميخته نبايد سيمان سديماكسيد معادل قليايي سيمان، مقدار هايها با قلياييسنگدانه زاييصورت واكنشدر -3-3-1-4
 پذير نباشد الزم است مقدار قليايي معادل اكسيدچنين سيماني امكانكه دسترسي بهصورتيدر. درصد وزن سيمان تجاوز كند 6/0 از

صورت بايد راهكارهاي در غير اينو مكعب بتن تجاوز نكند  كيلوگرم بر متر 4/2در مخلوط بتن از ) Na2O+0.658 K2O(سديم 
  .شود اتخاذمخرب  بساطمناسب ديگري براي جلوگيري از ان

درصد  05/0درصد يون كلريد سيمان پرتلند و آميخته براي بتن مسلح در حاشيه خليج فارس و درياي عمان نبايد از  -3-3-1-5
 به براي درياي خزر به ترتيب ودرصد  02/0تجاوز كند و در بتن پيش تنيده اين مقدار براي حاشيه خليج فارس و درياي عمان به 

  .در بتن غير مسلح محدوديتي براي يون كلريد سيمان وجود دارد. شودمي محدود درصد  03/0و  08/0
  سنگدانه - 3-2- 3

ضمنا در برخي موارد . باشد 302سنگدانه ها بايد از نظر دانه بندي، مواد زيان آور و دوام منطبق بر استاندارد اجباري ايران به شماره 
  .ي شود كه در ذيل به آنها اشاره مي گرددضوابط سخت گيرانه تري حاكم م

ايران باشد مي توان از آنها استفاده كرد مشروط بر  302اگر دانه بندي شن يا ماسه يا هر دو خارج از محدوده استاندارد  -3-3-2-1
  .اشداينكه دانه بندي مخلوط بتن در محدوده مطلوب روش ملي طرح مخلوط بتن براي حداكثر اندازه اسمي موردنظر ب

توان در حاشيه درياي خزر مي(ميلي متر بزرگتر نباشد  20بتن بهتر است از سنگدانه مسلح، حداكثر اندازه اسمي براي بتن -3-3-2-2
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بديهي است ضوابط و . ميلي متر تجاوز نكند 40براي بتن غير مسلح بهتر است اين اندازه از ). ميلي متر به اين مقدار افزود 5
ها و ضخامت پوشش بتني روي ميلگرد و ثر اندازه اسمي سنگدانه ها با توجه به ابعاد قطعه، فواصل آزاد ميلگردمحدوديت هاي حداك

  .غيره به قوت خود باقي است
. گوشه استفاده شوددر ساخت بتن مسلح توصيه مي شود از سنگدانه درشت شكسته يا نيمه شكسته و ماسه ترجيحا گرد -3-3-2-3

  .اما توصيه نمي شود بودهاز اشكال ديگر مجاز به هر حال استفاده 
خزر طبق شود براي حاشيه دريايگيري مياندازه BS 812هاي ذرات پولكي و كشيده كه طبق استاندارد محدوديت -3-3-2-4

  .ايران خواهد بود 302حد مندرج در استاندارد 75/0عمان فارس و دريايخليجخود باقي است و براي حاشيهقوتايران به 302استاندارد 
درصد وزن سنگدانه  01/0درصد و در بتن پيش تنيده به  02/0مقدار مجاز يون كلريد سنگدانه درشت در بتن مسلح به  -3-3-2-5

كلريد محلول در آب يا محلول در اسيد مخلوط بتن شرط آنكه ميزان يونصورت تجاوز يون كلريد از اين مقادير، بهدر. شودمحدود مي
  .وجود نداردكلريد مسلح باشد محدوديتي براي يونكه بتن غيرصورتيدر. كار بردهمزبور را ب توان سنگدانهمجاز باالتر نرود، مياز حد 

. درصد وزن سنگدانه مي باشد 02/0درصد و در بتن پيش تنيده  04/0مقدار مجاز يون كلريد سنگدانه ريز در بتن مسلح  -3-3-2-6
كلريد در ماسه از اين مقادير تجاوز كند، به شرط آنكه ميزان يون كلريد محلول در آب يا محلول در اسيد  در صورتي كه مقدار يون

در صورتي كه بتن غير مسلح باشد محدوديتي براي يون . كار بردهمخلوط بتن از حد مجاز آن باالتر نرود، مي توان سنگدانه مزبور را ب
  .وجود نداردكلريد 

آنجلس با هر روش استاندارد سايش در آزمايش لوسموج باشد، مقدار درصدضرباتسايش و ه بتن در معرض كصورتيدر -3-3-2-7
  .درصد خواهد بود 40در ساير موارد حداكثر درصد سايش . درصد محدود مي شود 30و بر روي اندازه هاي مختلف سنگدانه به 

ندان و آب شدگي نباشد، محدوديتي براي افت وزني در آزمايش در صورتي كه بتن در معرض پاشش آب دريا و يا يخب -3-3-2-8
  .سالمت سنگدانه منظور نمي شود

بويژه در حاشيه خليج فارس و درياي عمان، وجود دماي زياد باعث مي شود و با توجه به در معرض رطوبت بودن بتن  -3-3-2-9
در اين شرايط بايد توجه بيشتري به پتانسيل واكنش زايي واكنش قليايي ها با سنگدانه هاي واكنش زا تشديد گردد، بنابراين 

  .ها معطوف شودسنگدانه
درصد در  5/3درصد و حداكثر جذب آب سنگدانه ريز از  5/2توصيه مي شود حداكثر جذب آب سنگدانه درشت از  -3-3-2-10

  .شرايط محيطي دريايي تجاوز نكند
در بتن به صورت محلول در آب از  SO3درصد وزن آن بيشتر شود اما مقدار  4/0سنگدانه از  SO3در صورتي كه مقدار  -3-3-2-11
درصد وزن سيمان بيشتر نباشد سنگدانه مزبور براي بتن  5از ) كل(بتن به صورت محلول در اسيد  SO3درصد وزن سيمان و  4

  .درصد وزن سيمان محدود مي شود 4و  2/3ه ترتيب به صورت مسلح يا پيش تنيده باشد اين مقادير بهمناسب است اما اگر بتن ب
  آب - 3-3- 3

  .وجود نخواهد داشتاگر آب ساخت و عمل آوري بتن، آب آشاميدني باشد مشكلي 
ضوابط و محدوديت هاي زير قابل آب موجود با رعايت  ،آب آشاميدني در دسترس نباشد علتدر صورتي كه به هر  -3-3-3-1

  :مي باشدمصرف 
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  - pH  باشد 5/8تا  5بايد بين آب.  
ساعت ديرتر از زمان گيرش خمير  5/1زمان گيرش خمير سيمان با آب مشكوك نبايد بيش از يك ساعت زودتر يا  -  

  .سيمان با آب مقطر باشد
  .درصد مقاومت همان مالت با آب مقطر باشد 90روزه ماسه سيمان با آب مشكوك نبايد كمتر از  28و  7مقاومت مالت  -  
  .باشد 1-3-3حداكثر ميزان مواد زيان آور طبق جدول  -  

  

  حداكثر مقادير مجاز مواد زيان آور در آب مصرفي براي ساخت و عمل آوري - 1-3-3 جدول
 روش آزمايش)ppm(حداكثر مجاز   شرح  ماده زيان آور

  ذرات جامد معلق
 ASTM D1888  1000  بتن پيش تنيده، بتن مسلح در شرايط محيطي شديد

ISIRI 5904 2000 بتن فاقد ميلگرد، بتن مسلح در شرايط محيطي ماليم  

  +مواد محلول
  1000  بتن پيش تنيده، بتن مسلح در شرايط محيطي شديد

ASTM D1888 
ISIRI 5904 2000  بتن مسلح در شرايط محيطي ماليم  

  20000  بتن بدون ميلگرد و اقالم فلزي

  يون كلريد
  500*  بتن پيش تنيده، محيطي شديدبتن مسلح در شرايط 

ASTM D512 
ISIRI 2350 1000*  با خورندگي كم، بتن مسلح در شرايط مرطوب  

  10000  بتن بدون ميلگرد و اقالم فلزي

 )SO4(يون سولفات 
 ASTM D516  1000**  بتن مسلح و پيش تنيده

ISIRI 2354 3000**  بتن بدون ميلگرد و اقالم فلزي  
  -  Na2O+0.658 K2O(  ++600(  قليايي ها

-الكتريكي براي آب انجامدر صورتي كه آزمايش هدايت. معلق و مواد محلول در آب مي باشدجامدمجموع ذرات TDS) جامدمواد(كل مواد باقيمانده تبخير + 

بديهي است مجموع مقادير يون كلريد و يون . انجام دادنمود و مقايسه را محلول در آب تبديلمزبور را به موادموجود نتيجهبه تجربياتشود بايد با توجه
  .سولفات و ساير امالح نبايد بيشتر از مواد محلول در آب باشد

  .در صورتي كه سنگدانه ها واكنش زا نباشد براي اين مواد محدوديتي وجود ندارد++ 
  .ون كلريد در بتن از حد مجاز باالتر نرود مصرف آب موردنظر مانعي ندارددر صورتي كه مقدار يون كلريد در آب بيش از مقادير مذكور باشد اما مقدار ي* 

  .سولفات در آب بيش از مقادير مذكور باشد اما مقدار يون سولفات در بتن از حد مجاز باالتر نرود مصرف آب موردنظر مانعي ندارددر صورتي كه مقدار يون** 
  

  افزودني هاي بتن - 3-4- 3
هاي پودري معدني افزودني. شودهاي شيميايي تقسيم ميو افزودني) مكمل(هاي پودري معدني دسته افزودني هاي بتن به دوافزودني

افزودني هاي شيميايي معموال به ميزان  شده وعنوان جايگزين آن مصرف درصد وزن سيمان و به 5معموال به ميزان بيش از ) مكمل(
  .رودار ميكه درصد وزن سيمان و مازاد بر آن ب 5كمتر از 

. شودفعال تقسيم ميفعال و غير دستههاي پودري معدني به دو افزودني): سيمانمواد مكمل(هاي پودري معدني افزودني -3-3-4-1
از جمله . بردكار هبه عنوان افزودني مي توان ب امامواد غير فعال مانند پودر سنگ را نمي توان به عنوان ماده مكمل سيمان تلقي كرد 

ها نيز جزو مواد رنگدانه بعضا. اشاره نمود كه در بتن قابل مصرف هستند) سيليسي(وان به پودر سنگ هاي آهكي و كوارتزي تمي
افزودني هاي پودري معدني فعال . باشد ISIRI 8287يا  ASTM C979و بايد طبق استاندارد  آمدهپودري معدني غيرفعال به حساب 
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پوزوالن و روباره در بتن هاي مختلف قابل استفاده است و توصيه مي شود در شرايط محيطي به دو صورت ) مواد مكمل سيمان(
  .كار رودهحاكم بر سازه هاي دريايي ب

بايد مشخصاتي  و باشدپوزوالن به دو صورت طبيعي و مصنوعي وجود دارد كه در بتن قابل مصرف مي: پوزوالن -3-3-4-1-1
و  شدهپوزوالن با آهك موجود در خمير سيمان در محيط مرطوب تركيب . داشته باشد ASTM D618يا  ISIRI 3433منطبق با 

كند و منافذ بزرگ را به منافذ كوچك تبديل مي نمايد و از قلياييت محيط خمير سيمان نيز مي كاهد جسم چسباننده پركننده ميتوليد 
هاي پوزوالن. بهبود مي بخشد، نفوذپذيري را كاهش مي دهدرا ) وجه مشترك سنگدانه و خمير سيمان(ضمن اينكه ناحيه انتقالي و 

باشد و صورت خام يا كلسينه ميهاي و زئوليت بها، برخي شيل ها، خاك هاي دياتومههاي آتشفشاني، توفطبيعي شامل خاكستر
كننده دهد و نياز به روانمي اين مواد معموال مقدار آب مصرفي بتن را افزايش. شوددرصد توصيه مي 25تا  5مقادير مصرف آن بين 

، دوده سيليسي و خاكستر پوسته برنج و )خاكستر كوره زغال سنگ(هاي مصنوعي شامل خاكستر بادي پوزوالن. گردداحساس مي
  .موارد ذيل قابل توجه استخاكستر بادي و دوده سيليسي  رابطه باكه در  مي باشدمتاكائولن  بعضا

مقدار مصرف . باشد ISIRI 6171يا  EN 450يا  ASTM D618ايد منطبق با استاندارد خاكستر بادي ب: خاكستر بادي -  
 هها مانند دوده سيليسي با ساير پوزوالنبدرصد وزني مواد سيماني و جايگزين سيمان توصيه مي شود و اگر همراه  25تا  15آن بين 

به هر حال مصرف . كار رودههمراه آن ببه درصد محدود گردد مگر اينكه آهك هيدراته  15شود مقدار آن به كار رود توصيه مي
مقدار يون . خاكستر بادي در محيط خورنده دريايي بويژه در بتن مسلح توصيه مي شود زيرا مقاومت الكتريكي بتن را باال مي برد

. ي گردد مگر اينكه مقدار يون كلريد موجود در بتن از حد مجاز باالتر نروددرصد وزن آن محدود م 1/0كلريد خاكستر بادي به 
در صورت واكنش زا بودن سنگدانه ها توصيه مي شود اما الزم است مقدار معادل قليايي موجود در آن به مصرف خاكستر بادي 

  .اي نباشد كه مقدار معادل قليايي در بتن از حد مجاز بيشتر شوداندازه
هاي فروسيليس يا حاصل از غبار كوره) آمورف(سيليسي يا ميكروسيليس يك سيليس غير بلوري دوده: يليسيسدوده -  

دوده سيليسي به شكل . وجه نبايد با سيليس ريز آسياب شده و ميكرونيزه اشتباه شودفروآلياژ و يا كوره هاي مشابه است و به هيچ
دوده . باشد EN 13263يا  ASTM C1240رون مي باشد و بايد منطبق بر استاندارد ميك 25/0تا  05/0گوشه و با ذراتي در حدود گرد

سيليسي به شدت مقاومت الكتريكي را باال مي برد و از اين نظر بي نظير است و خوردگي ميلگرد و شدت آن را كاهش مي دهد كه 
واد سيماني به عنوان جايگزين سيمان توصيه درصد وزن م 8تا  6مقدار مصرف آن بين . دليل عمده مصرف اين ماده در بتن است

مقدار يون كلريد دوده . درصد باشد 6تا  5در صورتي كه همراه با ساير پوزوالن ها مصرف شود مقدار آن مي تواند بين . شودمي
بتن بيش از حد به هرحال مقادير بيشتر وقتي قابل قبول است كه درصد يون كلريد . درصد وزن آن محدود شود 1/0سيليسي بايد به 

در صورت واكنش زا بودن سنگدانه ها، دوده سيليسي مي تواند خسارت ها را كاهش دهد اما مقدار قليايي موجود در آن . مجاز نشود
  .نبايد باعث شود ميزان قليايي معادل در بتن از حد مجاز باالتر رود

شود يكروسيليس به دوغاب نسبتا سفت اطالق ميدر ايران ژل م(دوده سيليسي به صورت پودر خشك و يا به شكل دوغاب   
آماده يا تهيه شده (مصرف دوده سيليسي به صورت دوغاب . مصرف مي شود) كه حاوي روان كننده يا فوق روان كننده نيز مي باشد

غاب مقدار مصرف توصيه شده در باال براي پودر خشك دوده سيليسي است و در صورت مصرف دو. توصيه مي شود) در كارگاه
به علت ريزي فوق العاده زياد آن بايد فوق . ميكروسيليس بايد صرفا ميزان ماده خشك ميكروسيليس در محدوده موردنظر واقع شود

روان كننده همراه با دوده سيليسي مصرف شود زيرا در غير اين صورت آب مورد نياز بتن افزايش مي يابد و دوده سيليسي در بتن به 
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دوغاب هاي توليدي ايران معموال حاوي فوق روان كننده هستند و ممكن است در . د كه مطلوب نيستصورت كلوخه در مي آي
  .مواردي به فوق روان كننده اضافي نياز نباشد

روباره ها در كوره ذوب فلزات به صورت سرباره يا تفاله بر روي فلز مذاب مي ايستد كه پس از سرد كردن : روباره ها -3-3-4-1-2
اين مواد با آب در محيط قليايي آهك دار تركيب مي دهد و . آسياب شده آن به عنوان ماده مكمل سيمان به كار مي رودسريع آن، 

. دهدسيمان را كاهش ميوجود مي آورد و قلياييت خمير سيمان را كم نمي كند اما نفوذپذيري خميرهمانند سيمان، جسم چسباننده ب
درصد وزن مواد سيماني و به عنوان جايگزين سيمان  70تا  25گدازي است كه مصرف آن از لند آهنترين روباره، روباره كوره بمعمول

با كند شدن آهنگ سرد كردن روباره ها ممكن است . به بار مي آورد يتوصيه مي شود و نتايج خوبي را در محيط هاي خورنده كلريد
هاي كه در مورد روبارهچنانياورد و به مصرف بيشتر اين ماده نياز باشد همبار نخواص سيماني آن كاهش يابد و نتايج بسيار مطلوبي به

روباره آسياب شده داراي . كوره آهن گدازي ايران چنين موردي مشاهده مي شود و بايد سطح انتظار از روباره ايران را تعديل نمود
بنابراين نياز به آب بتن را . يا كمي بيشتر مي باشدگوشه هاي تيز همچون ذرات سيمان است و ريزي آن نيز در حدود ريزي سيمان 

  .باشد EN 15167و يا  ASTM C989روباره مصرفي بايد منطبق بر استاندارد . چندان تغيير نمي دهد
و يا سخت شده دقيقا ) تازه(افزودني هاي شيميايي براي تغيير خواص بتن يا مالت هاي خميري : افزودني هاي شيميايي -3-3-4-2

يا  ASTMبرخي افزودني هاي شيميايي در استاندارد . قبل از اختالط يا در حين اختالط به اجزاي مخلوط يا مخلوط اضافه مي شود
، فوق روان )كاهنده آب(مواد روان كننده . د هستند و برخي فاقد هرگونه مشخصات استاندارد مي باشندايران داراي مشخصات استاندار

و ديرگير كننده ها، حباب زا ها و مواد روان كننده يا فوق روان كننده دو ) زود سخت كننده(، زودگير كننده )كاهنده آب قوي(كننده 
اين . باشندداراي مشخصات فني استاندارد مي ISIRI 2930دني شيميايي هستند كه در از جمله مواد افزو) ديرگير يا زودگير(منظوره 

 ASTM C1017و ) منظورهكاهنده آب، زودگير، كندگير و مواد دو( ASTM C494، )حباب زا( ASTM C260مواد در سه استاندارد 
هاي خوردگي،  ها، بازدارنده زاها، لزجتكنندههمچون منبسطاما موادي. هستندفنيمشخصاتداراي) كنندهروانكننده يا فوقروانمواد(

و مواد كاهنده انبساط مخرب واكنش ) كننده و نم بند كننده هابندآب(زا، مواد ضد آب و نم مواد گاز زا، مواد بهداشتي، مواد اتصال
راي مواد منبسط كننده، مواد كف زا و مواد ب ASTMدر . سنگدانه در استاندارد ايران فعال مشخصات فني استاندارد ندارند-قليايي

  .اتصال زا مشخصات استاندارد وجود دارد اما ساير مواد فاقد مشخصات هستند
كننده، و فوق روان) كاهنده آب(توان از اين مواد استفاده نمود اما مصرف مواد حباب زا، روان كننده در كارهاي دريايي حسب مورد مي

نم بند كننده ها و بازدارنده هاي خوردگي كاربرد بيشتري دارند هرچند ممكن است در مواردي بتوان از ديرگير كننده، آب بند يا 
ها و منبسط كننده) هاي اجراييدر محل درز(زا ها ، اتصال)تراكمدر بتن هاي خود(ها زا، لزجت)در قطعات پيش ساخته(ها كنندهزودگير

  .تري استفاده نمودصورت محدودهب
كند و جمع شدگي و شود و آب انداختن را كم مياين مواد در بتن تازه باعث ايجاد رواني و انسجام مي: زامواد حباب -3-3-4-2-1

جداشدگي را كاهش مي دهد و در بتن سخت شده موجب كاهش نفوذپذيري، كاهش جذب آب و افزايش دوام به ويژه در برابر 
اما . بردشوند را باال ميهمچنين دوام بتن در محيط هايي كه پي در پي تر و خشك مي. هاي يخبندان و آب شدن مي شودچرخه

مشروط بر اينكه  نميكرو 50حباب هاي هوا با اندازه هاي كمتر از . دهدمقاومت فشاري را در نسبت آب به سيمان ثابت كاهش مي
طرح مخلوط مناسب با درصد هواي موردنظر، كنترل . د بوددر فواصل نزديك به هم در خميره سيمان حضور داشته باشند، موثر خواهن

درصد هوا در كارگاه پس از ساخت بتن، توجه به شرايط محيطي بويژه وقتي دماي هوا يا بتن باال مي رود و توجه به شرايط اجرايي 
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مواد حباب زا مي باشد و موجب از مشكالت معمول استفاده از ) مدت اختالط، مدت حمل با همزن، پمپاژ طوالني و لرزاندن طوالني(
  .مي شود در ايران از اين مواد با احتياط بيشتري استفاده نمود

در يك بتن معين، استفاده اين مواد به افزايش رواني منجر مي شود : يا فوق روان كننده) كاهنده آب(مواد روان كننده  -3-3-4-2-2
همچنين مي توان با حفظ مقدار سيمان و رواني بتن، از مقدار آب آن . واهد بودكه نام روان كننده يا فوق روان كننده برازنده آنها خ

كاست و نسبت آب به سيمان را پايين آورد كه به افزايش مقاومت و دوام آن منجر مي شود كه در اين حالت نام كاهنده آب يا فوق 
ن ضمن كاهش مقدار آب و حفظ نسبت آب به سيمان به كمك اين مواد مي توا. مناسب تر خواهد بود) كاهنده آب قوي(كاهنده آب 

به صورت تركيبي نيز . در اين حالت نام كاهنده آب و شايد كاهنده سيمان مناسب تر است. و رواني بتن، عيار سيمان را كاهش داد
  .توان بخشي از سه حالت فوق را مدنظر قرار دادمي

داكثر عيار سيمان مصرفي در كارهاي دريايي و محدوديت هاي اجرايي با توجه به محدوديت هاي حداكثر نسبت آب به سيمان و ح
تراكم همچون تامين رواني الزم براي ريختن و تراكم بتن مانند پمپ كردن، ريختن بتن در زير آب با لوله ترمي، استفاده از بتن خود

امروزه . ح و پيش تنيده توجيه دارد و گاه الزامي استهاي مسلو روان در قطعات مختلف، استفاده از اين گونه مواد تقريبا در اكثر بتن
اما نبايد تصور نمود رواني . درصد بسته به نوع ماده و ميزان مصرف آن امكان پذير مي باشد 30كاهش آب يا عيار سيمان بالغ بر 

  .د بودايجاد شده پايدار است بلكه بسته به نوع ماده مصرفي، روند كاهش رواني در طول زمان متفاوت خواه
افزايش زمان گيرش به ويژه در هواي گرم و يا در مواردي كه زمان حمل ): ديرگير كننده ها(كندگير كننده ها  -3-3-4-2-3

براي جلوگيري از ايجاد درز سرد در قطعاتي كه داراي سطح زياد هستند و توان ساخت بتن و . طوالني مي شود، ضرورت پيدا مي كند
اگر قرار باشد بتن به مدت طوالني در قالب به صورت خميري بماند احتمال . از اين مواد استفاده مي شود بتن رساني محدود است نيز

هاي حجيم، استفاده از ريزيدر بتن. ترك خوردگي ناشي از جمع شدگي به ويژه در مناطقي كه تبخير زياد است بسيار زياد مي باشد
ثر دماي مغز بتن را افزايش دهد ضمن اينكه حداكثر دماي مغز بتن نيز اندكي كاهش حداكتواند زمان رسيدن بهها ميكنندهديرگير
  .مي يابد

كاهش زمان گيرش و در اكثر موارد افزايش مقاومت هاي كوتاه مدت از : زودگير كننده ها و زود سخت كننده ها -3-3-4-2-4
خته و بويژه از نوع پيش تنيده پيش كشيده، در بتن ريزي در در بتن ريزي قطعات پيش سا. اهداف به كارگيري اينگونه مواد مي باشد

امروزه به كارگيري مواد . هواي سرد و هم چنين هنگامي كه نياز به قالب برداري سريع تر وجود دارد از اين مواد استفاده مي شود
در . در بتن غير مسلح مجاز مي باشددر بتن مسلح و بتن پيش تنيده ممنوع است اما مصرف آن ) كلريد سديم(زودگير كننده كلريدي 

  .شودتنيده از نيترات يا نيتريت كلسيم، فرمات كلسيم و فلوئورها يا برخي كربنات ها و سيليكات ها استفاده ميمسلح و يا پيشقطعات
شروع خوردگي و يا اين مواد بدون اينكه الزاما موجب كاهش نفوذپذيري شوند باعث تاخير در : مواد بازدارنده خوردگي -3-3-4-2-5

بازدارنده هاي خوردگي نوع آندي معموال به صورت نيتريت . كاتدي دارد-دو نوع آندي و آندي. كاهش شدت خوردگي مي شوند
هاي بازدارنده. ها است در دنيا توليد و مصرف مي شود و گزارش هاي ضد و نقيضي در مورد تاثير آنها وجود داردكلسيم است كه مدت

دي بر پايه مشتقات استر آمين ها ساخته مي شود و از به كارگيري آنها در سازه هاي دريايي مدت زيادي نمي گذرد و كات-نوع آندي
  .عملكرد آنها هنوز كامال مورد تاييد قرار نگرفته است
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  الياف - 3-5- 3
دو هدف عمده از مصرف . مصرف مي شوددر بتن ها ) معدني(امروزه انواع مختلفي از الياف طبيعي يا مصنوعي از نوع آلي يا غير آلي 

هدف دوم افزايش . اولين هدف مي تواند كاهش جمع شدگي و كاهش استعداد ترك خوردگي بتن باشد. الياف در بتن دنبال مي گردد
كاهش جمع شدگي و كاهش . مقاومت هاي كششي، خمشي و برشي است كه مي تواند افزايش مقاومت فشاري را نيز سبب شود

ك خوردگي مي تواند به كاهش نفوذپذيري و افزايش دوام بتن منجر گردد كه براي سازه هاي بتني دريايي از اهميت احتمال تر
  .برخوردار است

الياف گياهي به عنوان الياف طبيعي آلي به كار مي رود كه برخي از آنها در محيط قليايي بتن پايدار : الياف طبيعي -3-3-5-1
  .ر آلي مي توان از آزبست نام برد كه استفاده از آن امروزه مجاز نيستاز الياف طبيعي غي. نيستند

الياف مصنوعي پليمري يكي از پرمصرف ترين . فرآوري شده كاربردي جدي دارد) گياهي(الياف سلولزي : الياف مصنوعي -3-3-5-2
اين گروه هستند كه الياف پلي پروپيلن از  الياف نايلوني، الياف پلي پروپيلن و الياف پلي آراميد از. الياف آلي محسوب مي شود

. امروزه از الياف مصنوعي كربني به عنوان الياف آلي نيز استفاده مي شود كه گران قيمت مي باشد. مهمترين آنها به حساب مي آيد
  .الياف مصنوعي غير آلي شامل الياف شيشه و الياف فوالدي است

توان شود و نميخوردگي استفاده مياي معموال براي كاهش احتمال تركحتي شيشه از الياف سلولزي و الياف پليمري و -3-3-5-3
هاي با استفاده از الياف فوالدي و كربني انتظار افزايش مقاومت. انتظار داشت كه مقاومت هاي كششي و خمشي را چندان تغيير دهند

 1تا  1/0مقدار مصرف الياف از . ا خود همراه مي آوردكششي و خمشي وجود دارد هرچند كاهش جمع شدگي و ترك خوردگي را نيز ب
ها در ساخت دال. درصد حجم بتن بسته به نوع الياف، ميزان عيار سيمان و خمير سيمان مصرفي، و مشخصات مورد نياز تغيير مي كند

مسلح نيز براي  اخت قطعات غيردر س. هاي اسكله و اسكله و بارانداز و تيرها مي توان از الياف استفاده نمودها، عرشه پلو كف
  .كاهش ترك خوردگي و افزايش دوام در برابر ضربات امواج، الياف نقش مناسبي را ايفا مي نمايند

  طرح مخلوط بتن و نسبت ها و مقادير اجزاي آن -3-4
  كليات - 4-1- 3

د عملكرد مناسب در شرايط حاكم بر ايجاد محدوديت هاي مختلف براي طرح مخلوط بتن و نسبت ها و مقادير اجزاي آن براي ايجا
چنانچه بدون رعايت اين محدوديت ها نشان داده شود كه بتن موردنظر ضوابط عملكردي را ارضا مي كند، بتن مزبور . پروژه است

ت تهيه طرح مخلوط آزمايشگاهي براي بتن هايي با اهميت متوسط تا زياد ضرورت دارد حتي اگر مقاوم. قابل استفاده خواهد بود
كه محدوديت نسبت آب به سيمان يا محدوديت عيار صورتيدر. بيشتر نباشد MPa 25اي آنها از روزه استوانه 28فشاري مشخصه 

  .هاي تجويزي نيز استفاده نمودتوان از مخلوطيا كمتر باشد مي MPa 25مشخصه آن باشد و يا مقاومتنداشتهسيمان براي بتن وجود
  براي طرح مخلوط بتن) مقاومت هدف(متوسط الزم مقاومت فشاري  - 4-2- 3

و ) سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 120نشريه (مقاومت فشاري متوسط الزم براي طرح مخلوط بتن طبق آيين نامه بتن ايران 
الف مقاومت اخت(حاشيه اطمينان . بدست مي آيد) مركز تحقيقات ساختمان و مسكن 479نشريه (روش ملي طرح مخلوط بتن ايران 

همچنين حاشيه . ، كوچكتر باشد)هر كدام بيشتر باشد(درصد مقاومت مشخصه  20يا  MPa 5نبايد از ) هدف با مقاومت مشخصه
  .و روش ملي طرح مخلوط بتن داده شده است، بيشتر شود) آبا(اطمينان نبايد از آنچه در آيين نامه بتن ايران 
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  :توجه به نكات زير ضروري مي باشد 1-4-3نگام استفاده از جدول ه
دار با درصد هواي موردنظر در آيين نامه بتن ايران براي شرايط شديد به كار رود مي توان به حداكثر در صورتي كه بتن حباب) 1(

  .كاهش داد MPa 5افزود و رده مقاومتي را  05/0نسبت آب به سيمان به ميزان 
  .مراجعه گردد سيمان -1-3-3در مورد نوع سيمان مصرفي به بند ) 2(
به هرحال . در مواردي كه دو حداكثر اندازه داده شده است ممكن است محدوديت هاي هندسي ديگري نيز تعيين كننده باشد) 3(

  .ممكن است حداكثر اندازه سنگدانه مصرفي از حد داده شده در جدول فوق كوچكتر باشد
طراح پروژه بيشتر از حداقل رده مقاومتي جدول باشد، مقدار بيشتر تعيين كننده است در صورتي كه رده مقاومتي ارائه شده توسط ) 4(

  .و در صورتي كه اين مقدار كوچكتر از حداقل رده جدول باشد، حداقل رده ارائه شده تعيين كننده مي باشد
است حداقل و حداكثر عيار مواد سيماني در صورتي كه حداكثر اندازه سنگدانه كوچكتر از مقدار ارائه شده در جدول باشد، الزم ) 5(

به حداقل و حداكثر عيار مواد  kg/m3 25ميلي متر، مقدار 13به  20يا از  20به  25در صورت كاهش حداكثر اندازه از . افزايش يابد
  .سيماني اضافه مي شود

سيمان براي جلوگيري از افزايش حجم حداقل عيار سيمان براي تامين خمير سيمان الزم و كاهش نفوذپذيري، و حداكثر عيار ) 6(
خمير سيمان و فضاي خالي و جلوگيري از جمع شدگي بيش از حد و درنتيجه ممانعت از ترك خوردگي و در نهايت كاهش 

. باشدد كه آن افزايش دوام بتن در شرايط موجود ميآوربنابراين هر دو يك هدف را به دنبال مي. شودنفوذپذيري و جذب آب ارائه مي
بديهي است در قطعات حجيم يا نيمه حجيم الزم است محدوديت بيشتري را در عيار مواد سيماني اعمال نمود تا از ايجاد گراديان 

  .حرارتي و ترك خوردگي ناشي از تنش هاي حرارتي جلوگيري نمود
در صورتي كه از نسبت آب به سيمان كمتري استفاده شود و يا با استفاده از مواد كمكي مانند دوده سيليسي بتوان نفوذ يون كلريد ) 7(

در صورت . ميلي متر تجاوز كند 15اين كاهش نبايد از . را كاهش داد، مي توان از حداقل ضخامت پوشش بتني روي ميلگرد كاست
  .از پوشش بتني كاست mm 5تي، مي توان رده مقاوم MPa 5افزايش 

ها ها، ديوارها و پوستهبراي دال. متر به مقادير حداقل ضخامت پوشش بتني روي ميلگردها افزودميلي 15ها الزم است در شالوده) 8(
  .ميلي متر از حداقل مزبور كاست 15مي توان 

تير و ستون كه بدون پوشش بوده و يا ضد زنگ نباشند، نبايد در  ضخامت پوشش بتني براي ميلگردهاي) 8(و ) 7(در هر حال در بند 
  .ميلي متر كمتر شود 35ميلي متر و در درياي خزر و غيره از  50محيط خليج فارس و درياي عمان از 

  

  ضوابط تامين دوام بتن - 4-3- 3
سيمان، حداكثر اندازه اسمي سنگدانه، نوع براي تامين دوام بتن، ايجاد محدوديت در نسبت آب به سيمان، حداقل و حداكثر عيار 

تامين حداقل و حداكثر درصد هواي بتن نيز در . صورت غير مستقيم محدوديت در مقاومت مشخصه پيش بيني مي شودهسيمان و ب
. ط استها در ارتبا برخي محدوديت ها مانند نسبت آب به سيمان با حداقل ضخامت پوشش بتني روي ميلگرد. تامين دوام موثر است

  .مقادير ارائه شده براي زماني است كه حداقل ضخامت موردنظر به كار رود
  ضوابط مقاومت مشخصه - 4-4- 3

  .بيشتر باشد MPa 50كمتر و از  MPa 20روزه استوانه اي نبايد از  28مقاومت فشاري مشخصه 
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  ضوابط دوام مشخصه - 4-5- 3
انواع پارامترهاي دوام مشخصه را نيز تعريف كرد كه در ادامه مقادير دوام همانگونه كه مقاومت مشخصه تعريف مي شود، مي توان 

  .مشخصه ارائه مي شود
  دوام هدف طرح مخلوط بتن - 4-6- 3

همانگونه كه مقاومت هدف طرح مخلوط براي تهيه طرح مخلوط بتن به كار مي رود و مقاومت مخلوط آزمون با آن مقايسه مي شود، 
بديهي است پس از ساخت بتن در كارگاه، مبناي مقايسه . با پارامترهاي دوام هدف مقايسه مي گردد دوام بتن مخلوط آزمون نيز

درصد از دوام مشخصه باالتر باشد  20به هرحال پارامترهاي دوام هدف طرح مخلوط بايد حداقل . همان دوام مشخصه بتن خواهد بود
  ).بتن بهتري را نشان دهد(

  ها كارايي و ساير خواسته - 4-7- 3
طرح مخلوط بتن بايد چنان ارائه شود كه كارايي الزم را براي عمليات اجرايي در پاي كار داشته باشد و اين امر در آزمايشگاه بايد 

با توجه به وسائل حمل و ) فاصله زماني حمل بتن(در اين صورت الزم است فاصله زماني ساخت تا ريختن . مورد بررسي قرار گيرد
انداختن بتن و مواردي همچون استعداد جداشدگي و آب. وسط گروه اجرا و نظارت به طراح مخلوط اعالم گرددهاي محتمل تمعطلي

  .در طرح مخلوط بايد تجديدنظر شودشدگي خميري نيز بايد بررسي و اعالم شود و اگر بيش از حد قابل قبول باشد صورت نياز جمعدر
  ضوابط عملكردي بتن در سازه هاي دريايي -3-5

دهد كه بتن مناسبي ضوابط نشان مياين ءعدم ارضا. شودمقاومت، دوام و كارايي در اين بخش ارائه ميعملكردي بتن از نظرضوابط
به اين منظور الزم است طبق تواتر خاصي از بتن ها نمونه گيري شود و با انجام آزمايش بر روي آنها، بر اساس . ساخته نشده است

  .سبي انجام دادنتيجه حاصله قضاوت منا
  ضوابط نمونه برداري و تواتر آن - 5-1- 3
بر روي بخشي از . نمونه برداري انجام مي شود ASTM C172يا  ISIRI 3201از بتن طبق استاندارد : نمونه برداري -3-5-1-1

يا  ISIRI 581رد نمونه بتن تازه آزمايش هاي كارايي طبق استانداردهاي مربوطه انجام مي گردد و بخش ديگري طبق استاندا
ASTM C192  و همچنينEN 12390:2  در قالب هاي مخصوص آزمايش هاي مختلف ريخته و متراكم مي گردد و طبق استاندارد

  .عمل آوري مي شود
آزمونه براي هر آزمايش الزم است در حالي كه براي مخلوط آزمون  2براي كنترل بتن در كارگاه در سن مقاومت مشخصه، 

در . ميانگين اين آزمونه ها به عنوان نتيجه آن نوبت نمونه برداري مورد استفاده واقع مي شود. آزمونه به كار مي رود 3آزمايشگاهي 
درصد ميانگين باشد، نتيجه حذف مي شود و بقيه نتايج در محاسبه  5صورتي كه اختالف نتيجه هر آزمونه با ميانگين بيش از 

  .صورت تصادفي بايد انجام شود و نبايد هيچ گونه گزينشي به كار رودهب نمونه برداري. ميانگين به كار مي روند
مكعب يا بيشتر باشد، تواتر نمونه  بتن يك متر) محموله(در صورتي كه حجم هر نوبت ساخت : تواتر نمونه برداري -3-5-1-2

  .صورت زير مي باشدهبرداري ب
ديوار و بلوك ها و صندوقه ها حداقل يك نوبت نمونه برداري  مترمربع سطح دال و 150مكعب بتن يا هر  متر 30از هر  -

  )هر كدام زودتر حاصل شود(از هر نوع و رده بتن 
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حداقل يك نوبت نمونه برداري ) در صورت جدا بودن از دال(متر طول تير يا كالف  100مكعب بتن يا هر  متر 20از هر  -
  )هر كدام زودتر حاصل شود(از هر نوع و رده بتن 

هر كدام زودتر (متر طول ستون حداقل يك نوبت نمونه برداري از هر نوع و رده بتن  50مكعب بتن يا هر  متر 10ز هر ا -
  )حاصل شود
حداقل يك نوبت نمونه برداري در هر روز براي هر نوع و رده بتن به نحوي كه تعداد نوبت هاي نمونه برداري در يك  -

  .ت كمتر نشودنوب 6سازه براي هر نوع و رده بتن از 
، مقادير فوق متناسبا افزايش مي يابد، )مكعب متر 4تا حداكثر (مكعب به مراتب بيشتر شود  اگر حجم هر نوبت بتن ريزي از يك متر

  .به عبارتي تعداد نوبت هاي نمونه برداري كاهش مي يابد
  .در كنترل كارايي دستگاه نظارت مي تواند هر محموله را مورد بررسي قرار دهد

  ارزيابي مقاومت فشاري و انطباق آن با رده مورد نظر - 5-2- 3
در ابتدا بايد نتيجه هر نوبت نمونه برداري را در سن مقاومت مشخصه ثبت كرده و آنها را به ترتيب تاريخ و ساعت نمونه برداري 

  :حالت زير برقرار است در دو انطباق با رده موردنظر. مسلما در اين مرحله نتايج هر آزمونه كاربردي ندارد. فهرست نمود
اگر در نتايج موجود نتيجه اي كمتر از مقاومت مشخصه وجود نداشته باشد، در غير اين صورت وقتي انطباق وجود دارد ) الف  

  .كه هر دو شرط بند ب برقرار باشد
پاسكال نباشد و هيچ مگا 5/1اضافه مشخصه بهبرداري كمتر از مقاومتهاي نمونهمتوالي نوبتسه نتيجهميانگين هر) ب  

  .پاسكال كمتر از مقاومت مشخصه نباشدمگا 4يك از نتايج بيش از 
در صورتي كه انطباق با رده حاصل نباشد اما ميانگين هر سه نتيجه متوالي كمتر از مقاومت مشخصه نباشد و هيچ يك از نتايج نيز 

روژه مي تواند به تشخيص خود، بتن را از نظر سازه اي بدون بررسي پاسكال كمتر از مقاومت مشخصه نباشد، طراح پمگا 4بيش از 
  .بپذيرد) بررسي بتن كم مقاومت(بيشتر 

در صورتي كه انطباق حاصل نباشد و شرط فوق نيز برقرار نباشد، نياز به بررسي بتن كم مقاومت وجود دارد كه بايد به آيين نامه بتن 
  .ايران و تفسير بخش اول آن مراجعه گردد

  ارزيابي كارايي و انطباق آن با خواسته مورد نظر - 5-3- 3
درصد  60در صورتي كه حداكثر خاصي براي كارايي پيش بيني شده باشد كارايي نبايد از آن تجاوز كند و از طرفي حداقل آن نبايد از 

  ).درصدي نسبت به حداكثر مجاز 40كاهش (حداكثر مجاز كمتر باشد 
  .بودمزبور خواهددرصد متوسط ±25شده باشد رواداري كارايي مشخص) كارايي هدف(كارايي كه متوسطصورتيدر

  .تراكم خارج نمايد تراكم استفاده شود كاهش كارايي نبايد آنقدر باشد كه بتن را از حالت خود در صورتي كه از بتن خود
  ارزيابي دوام بتن و انطباق آن بر دوام مشخصه - 5-4- 3

بدان اشاره مي شود، دوام بتن مورد ارزيابي قرار مي گيرد و انطباق بر دوام موردنظر  5-5- 3با توجه به دوام مشخصه كه در بند 
  :بدين منظور شبيه آنچه در ارزيابي مقاومت مشاهده شد، عمل مي گردد و انطباق در دو حالت زير برقرار مي شود. بررسي مي گردد

تر مشاهده نشود انطباق از نظر دوامي اي ضعيفنتيجه) برداريهاي هر نوبت نمونهميانگين آزمونه(د اگر در نتايج موجو) الف  
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  .در غير اين صورت انطباق زماني وجود دارد كه هر دو شرط بند ب برقرار باشد. حاصل است
نباشد و هيچ يك از نتايج درصد از دوام مشخصه بهتر است،  5ميانگين هر سه نتيجه متوالي ضعيف تر از دوامي كه ) ب  

  .درصد ضعيف تر از دوام مشخصه نباشد 15بيش از 
 15اگر شرط ب نيز برقرار نباشد اما ميانگين هر سه نتيجه متوالي ضعيف تر از دوام مشخصه نباشد و هيچ يك از نتايج نيز بيش از 

  .رچند انطباق با دوام مشخصه برقرار نباشددرصد ضعيف تر از دوام مشخصه نباشد، مي توان از نظر دوامي بتن را پذيرفت ه
  ضوابط دوام مشخصه بتن در سازه هاي دريايي - 5-5- 3

  .در حال حاضر در اين متن از چهار پارامتر براي ارزيابي دوام بتن در سازه هاي دريايي استفاده مي شود
هر سن بر روي نمونه اشباع از آب انجام داد و  آزمايش مقاومت ويژه الكتريكي را مي توان به سهولت در زمان بسيار كوتاهي و در

همچنين مي توان . مانند آزمايش مقاومت فشاري توصيه مي شود) آزمايشي(بدين لحاظ انجام آن بر روي همه نمونه هاي كنترلي 
از شدن سطوح آن و قبل بدون ساخت آزمونه هاي خاص، اين آزمايش را بر روي آزمونه هاي مقاومت فشاري قبل از خشك

  .اي و يا بر روي آزمونه مكعبي شكل انجام دادبر روي آزمونه استوانه) متصل(پيوسته  )كپينگ(گذاري كالهك
گيري شده از آزمونه هاي مكعبي يا دال شكل دارد و بايد به مدت حداقل سه آزمايش جذب آب نيم ساعته نياز به آزمونه هاي مغزه

  .روز آن را خشك كرد
به شكل استوانه اي يا مكعبي و نياز به صرف ) ميلي متر 150حداقل به ابعاد (نياز به آزمونه هاي خاص خود آزمايش عمق نفوذ آب 

  .روز دارد 3وقت در حدود 
نياز به آزمونه هاي استوانه ) شاخص عبور جريان الكتريكي يا شاخص مقاومت در برابر نفوذ يون كلريد(آزمايش نفوذ سريع يون كلريد 

ميلي متر دارد و الزم است طي مدت چندين ساعت آن را اشباع كرد و  100ميلي متر و يا مغزه به قطر حدود  100 اي به قطر حدود
نوبت  30تا  10لذا پيشنهاد مي شود بسته به اهميت پروژه در . انجام آزمايش آن از ابتدا تا انتها در حدود يك روز به طول مي انجامد

ذ سريع يون كلريد انجام شود و در صورتي كه نياز باشد آزمايش جذب آب نيم ساعته و عمق نمونه برداري، يك نوبت آزمايش نفو
روز  28كليه آزمايش ها زماني انجام مي شود كه آزمونه ها سن . نوبت نمونه برداري انجام گردد 30تا  10نفوذ آب نيز يك بار در هر 

  .را دارا مي باشند) سن مقاومت مشخصه(
  .شده استط دوام مشخصه بتن در سازه هاي دريايي ارائه ضواب 1-5-3در جدول 

 EN 12390:8، آزمايش عمق نفوذ آب تحت فشار طبق BS 1881:122آزمايش جذب آب نيم ساعته طبق استاندارد ) 1(
اومت آزمايش مقاومت ويژه الكتريكي با يك دستگاه تعيين مق. انجام مي شود ASTM C1202و آزمايش نفوذ سريع يون كلريد طبق 

انجام مي شود و دو صفحه برنجي براي قرار دادن در دو انتهاي بتن همراه  KHz 1الكتريكي و ترجيحا با جريان متناوب با فركانس 
از رابطه زير  Zپس از تعيين مقاومت الكتريكي  ρZمقاومت ويژه الكتريكي . با خمير سيمان تازه براي اتصال بهتر به كار مي رود

  .بدست مي آيد

L
AZ

Z
.

=ρ                                                                                                                                             )3-5-1(  

  :كه در آن
  Z : اهم(مقاومت الكتريكي اندازه گيري شده(  
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  A : متر مربع(سطح مقطع نمونه(  
  L : متر) (فاصله دو صفحه برنجي(ارتفاع نمونه(  

 50در صورتي كه در بتن مسلح و پيش تنيده عمر . سال مي باشد 30براي عمر مفيد حدود  1-5-3مقادير ارائه شده در جدول ) 2(

3درصد افزايش داد و نتيجه نفوذ سريع يون كلريد بايد در  50سال انتظار برود مقاومت ويژه الكتريكي را بايد 
همچنين . ضرب شود 2

3جذب آب نيم ساعته و عمق نفوذ آب تحت فشار نيز بايد در 
بديهي است ممكن است نياز به كاهش شديد نسبت آب . ضرب گردد 2
  .به سيمان و مصرف مواد مكمل در اين حالت وجود داشته باشد

  

  در سازه هاي دريايي ضوابط دوام مشخصه بتن - 1-5-3 جدول

بتن
وع 

ن
  

  نام منطقه
  يا دريا

  شرايط تماس يا
  رويارويي با آب دريا

مقاومت ويژه الكتريكي 
)Ω.m(  

جذب آب نيم ساعته 
 )درصد(

عمق نفوذ آب تحت 
  )ميلي متر(فشار 

نفوذ سريع يون كلريد
  )كولمب(

سلح
ر م

غي
  

  فارس وخليج
  عمان ودرياي
  اروميهدرياچه

  مد، پاششجزر و 
  و ضربات امواج

80  3  30  3000  

  مدفون،دائما مغروق، دائما
  4000  50  4  60  تعريقآب و بدونبيرون

  آبسطحبيرون آب، باالي
  3000  30  3  80  با تعريق

  خزردرياي
  هاآبو ساير

  جزر و مد، پاشش
  و ضربات امواج

80  3  30  3000  

  مدفون،دائما مغروق، دائما
  4000  50  4  60  تعريقبدونآب و بيرون

  آبسطحبيرون آب، باالي
  3000  30  3  80  با تعريق

سلح
م

  

  فارس وخليج
عمان و درياي
  اروميهدرياچه

  جزر و مد، پاشش
  2000  10  2  120  و ضربات امواج

  مدفون،دائما مغروق، دائما
  تعريقآب و بدونبيرون

80  3  30  3000  

  آبسطحبيرون آب، باالي
  2000  10  2  120  تعريقبا 

  درياي خزر
  هاآبو ساير

  جزر و مد، پاشش
  3000  30  3  80  و ضربات امواج

  مدفون،دائما مغروق، دائما
  تعريقآب و بدونبيرون

60  4  50  4000  

  آبسطحبيرون آب، باالي
  3000  30  3  80  با تعريق
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  هاي دريايي يون كلريد و سولفات مجاز در بتن به هنگام ساخت سازه - 5-6- 3
و يون كلريد محلول در ) آزاد(يون كلريد اوليه بتن به دو صورت يون كلريد محلول در آب : يون كلريد مجاز اوليه بتن -3-5-6-1

همواره يون . بدست مي آيد ASTM C1152و  ASTM C1218يا  ISIRI 8947و  ISIRI 8946طبق استانداردهاي ) كل(اسيد 
پيوندهاي فيزيكي و شيميايي بين يون كلريد و محصوالت . كلريد محلول در اسيد بيشتر از يون كلريد محلول در آب مي باشد

  .وجود آيدههيدراسيون خمير سيمان باعث مي شود تا اين اختالف ب
عموال نزديك به يون كلريد محلول در اسيد خواهد بود و با آن اگر با جمع كردن يون كلريد اجزاي بتن، يون كلريد بتن بدست آيد م

  .مقايسه خواهد شد
  

  تنيدهپيشمسلح ودر بتنهاميلگردخوردگيهنگاممنظور پرهيز از شروع زودبتن بهاوليهكلريدمجاز يونحداكثر -2- 5-3جدول

درصد كلريد محلول در آب موجود در بتن   نوع بتن و شرايط رويارويي
  نسبت به وزن مواد سيماني

درصد كلريد محلول در اسيد موجود در بتن 
  نسبت به وزن مواد سيماني

بتن پيش تنيده كه در زمان بهره برداري در معرض رطوبت، 
  كلريد و اكسيژن قرار دارد

*06/0  *08/0  

بتن مسلح كه در زمان بهره برداري در معرض رطوبت، كلر و 
  اكسيژن قرار مي گيرد

15/0  2/0  

بتن مسلح كه در معرض رطوبت و كلريد قرار دارد اما فاقد 
  4/0  3/0  )مغروق يا مدفون(اكسيژن كافي است 

بتن مسلحي كه در زمان بهره برداري از رطوبت و يون كلريد 
  33/1  00/1  محافظت مي شود

  .برابر شودتواند دومقادير مياين) خاكدرمغروق يا مدفونحالت دائما(اكسيژن نباشد تنيده در معرضپيشكه بتنصورتيدر *
  

يون سولفات موجود در بتن از جمع : SO3يون سولفات مجاز موجود در بتن در هنگام ساخت سازه هاي دريايي بر حسب  -3-5-6-2
نيز به دو صورت سولفات محلول در آب و  SO3. موجود در اجزاي بتن بدست مي آيد كه عمدتا مربوط به سيمان است SO3كردن 

  .ها بايد از يك جنس باشند SO3در بتن همه  SO3براي محاسبه . اندازه گيري مي شود) محلول در اسيد(سولفات كل 
  

  حسب وزن سيمان بتندريايي برهايموجود در بتن در ساخت سازه) SO3(سولفات اوليه حداكثر مجاز يون - 3-5-3 جدول
  كل بتن SO3يون سولفات   محلول در آب موجود در بتن SO3يون سولفات   

  4  2/3  بتن مسلح يا پيش تنيده
  5  4  بتن غير مسلح

  

  ساخت و اجراي بتن -3-6
انبار كردن اجزاي بتن، توزين يا پيمانه كردن اجزاي بتن، اختالط بتن، حمل و ريختن، جايدهي و تراكم، پرداخت و عمل آوري آن از 

در ساخت و اجراي سازه هاي دريايي . مراحل مهم ساخت و اجراي بتن مي باشد كه كنترل و تضمين كيفيت نيز با آن همراه است
همچنين بايد به نكاتي كه در آيين نامه بتن ايران بدان . بايد به نكات زير در مورد هر مرحله از ساخت توجه ويژه اي مبذول گردد

  .اشاره شده است توجه شود
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  انبار كردن اجزاي بتن - 6-1- 3
  .عالوه بر آنچه در آيين نامه بتن ايران و تفسير بخش اول آن آمده است، به نكات زير توجه گردد

  انبار كردن سيمان -3-6-1-1
ماه  2با توجه به شرايط ويژه حاكم در مناطق ساحلي، سيمان فله اي بايد حتما در سيلوي فلزي به مدت حداكثر  -  

  .ماه نگهداري شود 2پاكت سيمان به مدت حداكثر  8سيمان پاكتي در انبار مناسب و خشك با ارتفاع حداكثر  .نگهداري شود
  .درجه سانتيگراد تجاوز نكند 60دماي سيمان در طول نگهداري و بويژه در هنگام مصرف از  -  
ري مالت ماسه سيمان استاندارد، در صورت مشاهده كلوخه سيمان، قبل از انجام آزمايش افت سرخ شدن و مقاومت فشا -  

  .از آن در بتن سازي هاي مهم تا متوسط استفاده نگردد
  انبار كردن سنگدانه -3-6-1-2

  .از تماس آب دريا با سنگدانه جلوگيري شود -  
  .به مدت طوالني سنگدانه ها در معرض بادهاي ساحلي حاوي يون كلريد قرار نگيرند -  
  )به ويژه قبل از مصرف(گراد برسد درجه سانتي 50انه ها به بيش از اجازه داده نشود دماي سنگد -  
بهتر است سنگدانه ها در محل سرپوشيده يا داراي سايه بان باشد و يا پوششي بر روي آن در مواقعي كه بتن سازي  -  

  .متوقف است كشيده شود
حل ديگري ريخته شود و پس از يك يا دو در م) بچينگ(مركزي ماسه هاي شسته قبل از انبار شدن در پشت بتن ساز  -  

  .روز هنگامي كه از ثبات رطوبتي برخوردار شد به پشت بتن ساز انتقال داده شود
بهتر است مخازن مزبور مدفون در زمين باشد تا از تغييرات شديد روزانه و . آب بايد در مخازن تميز نگهداري شود: آب -3-6-1-3

گراد درجه سانتي 60دماي آب مصرفي نبايد از . داراي جلبك و سبزينه باشد و بايد مرتبا تميز گرددمخازن نبايد . فصلي در امان باشد
  .تجاوز كند

ترجيح دارد . افزودني هاي مختلف بايد طبق دستور سازنده از نظر دما، رطوبت و تابش آفتاب نگهداري شوند: افزودني ها -3-6-1-4
بويژه افزودني هاي آلي نبايد حتي در هواي خنك نيز در معرض تابش . آفتاب مستقيم باشدافزودني ها در محل سرپوشيده و بدور از 

در صورتي كه تاريخ مصرف افزودني ها به سر آمده باشد نبايد آنها را مصرف كرد مگر اينكه سازنده آنها صحت . مستقيم آفتاب باشد
  .عملكرد آنها را تاييد كند

دليل سهولت اجرا دهند اما بهها در معرض رطوبت واكنش نميهاي طبيعي و مصنوعي و روبارهنسيليسي و ساير پوزوال هر چند دوده
باعث  دتوانرطوبت مي. دور از بارش باران و برف نگهداري شونده سنجي آنها، بهتر است در محل خشك و بو عدم نياز به رطوبت

  .خيس شدن و كلوخه شدن آنها شود و نتوان آنها را تخليه و توزين نمود
در مجاورت رطوبت واكنش پوزوالني مي دهند و بايد ) Cنوع (هاي بادي كه حاوي اكسيد كلسيم قابل توجهي هستند برخي خاكستر

  .به شدت در برابر رطوبت محافظت شوند
  .نرودمعمول از بينهايكردن و جابجاييمرحله انبارها درافزودنيبنديتهبسشناسايي رويهايشود تا عالمتمراقبت

الياف پليمري بايد در محل سرپوشيده و دور از آفتاب . الياف بايد طبق دستور توليد كننده در انبار نگهداري شود: الياف -3-6-1-5
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  .الياف بايد در برابر بارش حفاظت گردد. مستقيم نگهداري شود
  توزين و پيمانه كردن اجزاي بتن - 6-2- 3

  .عالوه بر آنچه در آيين نامه بتن ايران و تفسير بخش اول آن آمده است، به نكات زير توجه ويژه اي مبذول گردد
  .دليل حساسيت كنترل نسبت آب به سيمان، رطوبت سنگدانه ها منظور گردد و مقدار سنگدانه و آب مصرفي بدست آيدبه -  
. دستگاه هايي كه داراي حسگر رطوبتي و نرم افزار محاسباتي تعديل مقادير اجزاي بتن هستند توصيه مي شوداستفاده از  -  

  .با اين حال اين دستگاه ها فقط در مورد ماسه عمل مي كنند و براي شن بايد مستقيما وارد عمل شد
  اختالط بتن - 6-3- 3

  .ل آن آمده است، به نكات زير توجه شودعالوه بر آنچه در آيين نامه بتن ايران و تفسير بخش او
امكان اختالط كامل با تراكم يكسر وجود دارد مشروط بر اينكه حجم بتن مخلوط شده از دو سوم حجم اسمي ديگ  -  

 يميلي متر نباشد، دوده سيليسي پودر 50ميلي متر بيشتر نباشد، اسالمپ بتن كمتر از  50تجاوز نكند، حداكثر اندازه سنگدانه از 
مي توان بخشي از اختالط را در . دور بچرخد 100تا  70خشك مصرف نشود و پس از ريختن آخرين جزو بتن، ديگ با دور تند 

  .بچينگ و بخش ديگري را در تراكم ميكسر به انجام رسانيد
در استفاده شود رعايت نكات فوق ضروري است و ) پره متصل به ديگ(در صورتي كه از مخلوط كن هاي گرانشي  -  

  .دقيقه اختالط مورد نياز است 5/1صورت چرخاندن ديگ طبق دستور سازنده، حداقل 
استفاده شود محدوديت هاي حداكثر اندازه سنگدانه، اسالمپ ) پره جدا از ديگ(كن هاي اجباري كه از مخلوطدر صورتي -  

هاي محلي اختالط با توجه به نتايج آزمايش و مصرف دوده سيليسي پودري خشك بر طرف مي شود اما به هرحال بايد حداقل زمان
  .مشخص و رعايت گردد

درصد حداكثر  -40يا ) هدف(درصد اسالمپ متوسط  ±25و رواداري اسالمپ  ±02/0رواداري نسبت آب به سيمان  -  
  .مجاز اسالمپ مي باشد

موجود در دوغاب بايد از آب  بديهي است آب. صورت دوغاب در آيد و به بتن اضافه شودهبهتر است دوده سيليسي ب -  
  .مصرفي بتن كاسته شود

گراد مي باشد مگر اينكه دماي كمتري در مشخصات فني درجه سانتي 28حداكثر دماي مجاز مخلوط بتن در هواي گرم  -  
  .لحاظ شده باشد

  دهي بتنحمل و ريختن و جاي - 6-4- 3
  .آمده است، به نكات زير توجه شودعالوه بر آنچه در آيين نامه بتن ايران و تفسير بخش اول آن 

برخي وسائل استعداد جداشدگي . هر وسيله يا هر روشي كه به جداشدگي بتن بيانجامد مردود است و بايد تغيير داده شود -  
  .تر مي كنند و بايد با احتياط يا تدابير خاص به كار رونددر بتن را شكوفا

ساعت ميسر است مشروط بر اينكه جمع دورهاي  5/1خنك تا مدت  حمل با تراكم يكسر در شرايط هواي معمولي و -  
  .ساعت محدود نمود 5/0در هواي گرم ممكن است اين مدت را حتي به . تجاوز نكند) تند و كند(دور  300چرخش از 
را در وقفه در انتقال نبايد در حدي باشد كه سبب از دست رفتن حالت خميري بتن بين بتن ريزي هاي متوالي شود زي -  
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  .وجود مي آيده اين حالت درز سرد ب
در هواي سرد اين دما نبايد از حد مجازي . گراد تجاوز كنددرجه سانتي 30هنگام ريختن بتن در قالب دماي بتن نبايد از  -  

  .گراد كمتر باشددرجه سانتي 5صورت نبايد از كه در آيين نامه بتن ايران آمده است كمتر شود اما در هر
تواند باعث بروز مشكل دليل گرم شدن جداره لوله و بتن مجاور آن بويژه در هواي گرم ميهريزي با پمپ و لوله، ببتندر  -  

دانه كافي و پرهيز از به كارگيري اسالمپ بيشتر، دانه بندي مناسب و وجود ريز. گردد كه خنك كردن لوله پمپ توصيه مي شود
وجود دوده . گوشه در سنگدانه هاي ريز مي تواند مشكل را كاهش دهدستفاده از شكل گرددانه هاي اضافي و امصرف سيمان و ريز

  .مصرف فوق روان كننده در اين حالت كمك بزرگي محسوب مي شود. سيليسي مشكل پمپ كردن بتن را بيشتر مي كند
  .ميلي متر ريخته و متراكم شود 600ا ت 150هايي به ضخامت ها، بتن بايد در اليهتراكم و بتن دالبجز در مورد بتن خود -  
صورت مورب و با سرعت، زدن بتن به قالب قائم و برخورد مكرر بتن در در بتن ريزي بايد سعي شود از ريختن بتن به -  

قيف هادي و استفاده از لوله يا . هايي منجر شودتواند به جداشدگي بيشتر چنين بتنارتفاع زياد مي. ها جلوگيري شودارتفاع با ميلگرد
  .موثري براي جلوگيري از بروز مشكل باشدتواند كمكسقوطي ميشوت

بنابراين بتن بايد با رواني مناسب چنان . ها را پر كند و رواني مطلوب را داشته باشد بتن بايد به خوبي اطراف ميلگرد -  
ول حمل و معطلي هاي معمول در اسالمپ اوليه ساخته شود كه در هنگام ريختن، رواني مطلوب را دارا باشد و افت اسالمپ در ط

  .پيش بيني گردد
  تراكم بتن - 6-5- 3

  .بايد طبق آيين نامه بتن ايران و تفسير بخش اول آن تراكم بتن را انجام داد و به نكات زير توجه نمود
سنگدانه و ابعاد قطعه و فاصله در صورت استفاده از لرزاننده خرطومي، الزم است با توجه به رواني بتن، حداكثر اندازه  -  

  .ها نسبت به انتخاب قطر مناسب لرزاننده اقدام كرد ميلگرد
حد و يا ازلرزش زياده. تراكم لرزشي نبايد به جداشدگي آن بيانجامد. عمدي بتن استهدف از تراكم، خروج هواي غير -  

  .گرددميبتنآمدن شيرهها و باالهرفتن سنگدانحد موجب پايينازبيشقوي با قطراستفاده از لرزاننده
لرزاننده خرطومي بايد بصورت عمودي و در فواصل يكنواخت به درون بتن فرو برده شود و تا زماني كه هواي بتن خارج  -  

. آن مي باشدبرابر شعاع عمل موثر  5/1فاصله مناسب بين نقاط فرو بردن لرزاننده، . شود و شيره شروع به رو زدن نمايد بايد ادامه يابد
  .پس از اينكه لرزاندن كامل شد، لرزاننده را بايد به آرامي خارج كرد

در تراكم مجدد نيز . تراكم دال هاي نازك و بخش فوقاني تير و دال با وسائل تراكم دستي مانند تخته ماله ميسر است -  
  .از نشست خميري را كاهش دادمي توان از تخته ماله استفاده كرد و ترك هاي سطحي خميري يا ترك هاي ناشي 

توصيه مي شود در فاصله نيم تا دو ساعت پس از تراكم اوليه مشروط بر اينكه بتن دچار گيرش نشده باشد آنرا مجددا  -  
در قسمت فوقاني ستون و ديوار، تراكم مجدد به كاهش ترك خوردگي افقي . متراكم نمود تا كيفيت مكانيكي و دوام آن افزايش يابد

  .ش هاي فوقاني منجر مي گردددر بخ
  پرداخت سطح بتن - 6-6- 3

پرداخت سطح بتن پس از آب . مشكل بزرگ در پرداخت سطح فوقاني قطعات بويژه دال ها و كف ها، آب انداختن بتن مي باشد
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ي بتن و كاهش انداختن و از بين رفتن يا از بين بردن آب رو زده بايد آغاز گردد در غير اين صورت باعث ضعيف شدن اليه سطح
عالوه بر آنچه در آيين نامه بتن ايران و تفسير بخش اول آن آمده است، . مقاومت و دوام سايشي و افزايش نفوذپذيري آن مي گردد

  .بايد به نكات زير توجه شود
  .نمودنبايد با آب رو زده پرداخت را انجام داد و نبايد با ريختن پودر سيمان و پودر سنگ سطح بتن را پرداخت  -  
  .پس از حذف آب رو زده بايد با ضربه زدن به سطح بتن با ماله آن را پرداخت نمود -  
  .پذير استمشابه امكانآن توسط نايلون يا موادبخورد و حفاظتشود و تركبتن خشكاز پرداخت، سطحاجازه داد قبلنبايد -  

  عمل آوري بتن - 6-7- 3
كه دوام  از آنجا. ايران و تفسير آن آمده است به نكات زير در عمل آوري بايد توجه كرد ضمن توجه به نكاتي كه در آيين نامه بتن

  .ايت موارد خاصي وجود داردعاي برخوردار است، نياز به رهاي دريايي از اهميت ويژهبتن در سازه
) صرفا جلوگيري از تبخير(عمل آوري رطوبتي با رطوبت رساني مستقيم و غير مستقيم به عمل آوري صرفا عايقي  -3-6-7-1

همواره ارجحيت دارد و توصيه مي شود تا در صورت عدم اضطرار، از روش هاي توام با رطوبت رساني استفاده شود، بويژه اگر نسبت 
  .نباشد 42/0آب به سيمان بيشتر از 

يا سطح بتن و شرايط محيطي  حداقل مدت عمل آوري رطوبتي به كيفيت عمل آوري، نوع سيمان و افزودني ها، دماي محيط مجاور
همچنين نوع بتن از نظر مقاومتي و دوامي و نسبت آب به سيمان در اين مدت . از نظر رطوبتي و وزش باد و تابش آفتاب ارتباط دارد

شود صورت طبيعي پس از عمل آوري عمدي در كارگاه و در محيط مجاور انجام ميهآوري باز آنجا كه بخشي از عمل. بي تاثير نيست
و امكان خسارت و ترك خوردگي در محيط هاي خشك و داراي باد و آفتاب بيشتر است، هر چه شرايط محيطي ضعيف تر باشد، 

آوري خاصي را براي عملها هيچ زماننامههمين دليل اگر شرايط محيطي خوب باشد آيينبه. آوري عمدي بايد بيشتر گرددمدت عمل
درجه  12دماي آب عمل آوري نبايد بيش از . ان بتن را از همان ابتدا بدون تدابير خاصي رها نمودرطوبتي توصيه نمي كنند و مي تو

در طول عمل آوري رطوبتي نبايد وقفه ايجاد شود و تري و خشكي پي در پي به كيفيت بتن . گراد كمتر از دماي بتن باشدسانتي
  .لطمه مي رساند

  .بدست مي آيد 1-6-3بطه بلوغ طبق جدول حداقل مدت عمل آوري رطوبتي با توجه به را
رساني با وسائل ديگر گرماهايدر روش. آب استحرارتي استفاده از بخارآوريبهترين راه براي عمل: حرارتيآوريعمل -3-6-7-2

  .خوردگي نشود و رطوبت خود را از دست ندهدشدگي و تركبايد مراقب بود تا بتن دچار خشك
دهي نام دارد و معموال بسته به دماي بتن و اين مدت زمان تاخير در گرما. رساني بايد منتظر گيرش اوليه بتن شدبراي شروع گرما 

اگر به دليل دماي كم، گيرش به تعويق افتد . ساعت پس از ريختن و تراكم آن مي باشد 3تا  1هواي مجاور و نوع مواد سيماني بين 
  .د قبل از گيرش افزايش دادگرادرجه سانتي 35توان دما را تا مي

حداكثر دماي مجاز بتن در عمل . مي باشد C/hr10°و براي قطعات ضخيم   C/hr25°آهنگ افزايش دماي بتن براي قطعات نازك 
آهنگ كاهش دماي بتن پس از . گراد مي باشددرجه سانتي 75گراد و حداكثر دماي محيط عمل آوري درجه سانتي 65آوري حرارتي 
  .مي باشد C/hr5°و براي قطعات ضخيم   C/hr20°عمل آوري براي قطعات نازك   خاتمه مدت

  .ساعت تجاوز نكند 18دهي بتن با دماي زياد با احتساب زمان تاخير، افزايش دما و كاهش دما بهتر است از حداكثر مدت بخار
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آوري اده نمود و بدين ترتيب مدت دقيق عملبراي دانستن مقاومت بتن پس از مدت خاص عمل آوري مي توان از نمونه آگاهي استف
  .را مشخص كرد

هاي عمل آمده در شرايط عمل آوري توان كفايت مدت و روش عمل آوري را با تهيه نمونهطبق آيين نامه بتن ايران و تفسير آن مي
  .هاي عمل آمده در شرايط استاندارد آزمايشگاهي كنترل نمودكارگاهي و مقايسه آن با نمونه

  

  حداقل مدت عمل آوري رطوبتي با توجه به نوع سيمان، شرايط محيطي و دماي محيط بر حسب روز - 1-6-3 جدول
 روند هيدراسيون                 
  خيلي كند  كند  متوسط  سريع  خيلي سريع  شرايط محيطي
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  -  -  -  -  -  خوب
- T در اين رابطه . باشدشبانه روز مي متوسط هواي مجاور سطح بتن در سطح بتن در شبانه روز و يا دمايمتوسط دمايT  گراد اعتبار دارددرجه سانتي 30تا.  
  .درصد و بدون وزش باد و آفتاب مستقيم در تمام مدت پس از عمل آوري مي باشد 85شرايط محيطي خوب، وجود رطوبت نسبي باالتر از  -
  .و آفتاب مستقيم در تمام مدت پس از عمل آوري است درصد و همراه وزش باد 50شرايط محيطي ضعيف، وجود رطوبت نسبي كمتر از  -
  .شرايط محيطي متوسط، شرايطي بين حالت خوب و ضعيف مي باشد -
از هيدراسيون سريع، سيمان پرتلند نوع  1-525و  1- 425از روند هيدراسيون خيلي سريع، سيمان پرتلند نوع ) با مقاومت اوليه زياد( 3سيمان پرتلند نوع  -

درصد  15با كمتر از (و سيمان پرتلند پوزوالني  5و سيمان پرتلند سفيد و پرتلند آهكي از هيدراسيون با سرعت متوسط، سيمان پرتلند نوع  2 و نوع 325-1
با پوزوالن (ويژه ، سيمان پرتلند پوزوالني 4از روند هيدراسيون كند و سيمان پرتلند نوع ) درصد سرباره 25با كمتر از (اي و سيمان پرتلند سرباره) پوزوالن
  .كند برخوردار هستنداز روند هيدراسيون خيلي) درصد 25با سرباره بيش از (سولفات اي ضدو سيمان پرتلند سرباره) درصد 15بيش از 

  .كننده، روند هيدراسيون را يك درجه باال يا پايين مي آورند كننده يا ديرگير استفاده از افزودني هاي زودگير -
  .دوده سيليسي در بتن بر خالف ساير پوزوالن ها و سرباره ها باعث تغيير در روند هيدراسيون نمي شوداستفاده از  -
گراد انجام شود رابطه ارائه شده اعتبار ندارد و عمال مدت عمل آوري به درجه سانتي 30در صورتي كه عمل آوري تسريع شده با دماي متوسط بيش از  -

  .ده از رابطه مزبور خواهد بودمراتب كمتر از مقدار محاسبه ش
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  مصالح قيري - 4فصل 

  كليات -4-1
خاصيت ارتجاعي،  در رابطه با مواردي چونبايد كيفيت و عملكرد مورد نياز و لنگرگاه بندر  تاسيساتمصالح قيري مورد استفاده در 

  .تامين نمايد، دوام و مقاوم در برابر هوازدگي بودن چسبندگي، نفوذناپذيري، ضد آب
  تفسير

نفتي وجود دارد طبيعي و پايهدو نوع قير. باشدمي و لنگرگاه بندر تاسيساتترين مصالح قيري مورد استفاده در كاربردپرقير امروزه ) 1
 حديگر مصال. باشد مگر اينكه دقيقا ذكر گرددمي يمنظور از قير همان قير پايه نفت جادر اين. گرددنفتي بيشتر استفاده ميكه از نوع

  .باشندو محلول قيري مي) شدهتقطيرقطرانباقيمانده(بر قير، قطران، زفت قيري عالوه
هاي طور مثال از قير به همراه سنگدانه براي روسازي آسفالتي، كرباسه ب. شوندبندي استفاده ميندرت براي عايقمصالح قيري به) 2

بنابراين انتخاب  شته ونوع و نسبت اختالط قير به كاربرد آن بستگي دا. گرددآسفالتي، ماسه با بتونه قيري و تثبيت قيري استفاده مي 
  .مي باشد مهممصالحي كه احتياج پروژه را برطرف كند 

  كرباس هاي آسفالتي -4-2
  كليات - 2-1- 4

دريايي محلي، بايد ساختار كرباس هاي آسفالتي با توجه به مقاومت، دوام و كارايي مورد نياز مطابق كاربرد آن، محل اجرا و شرايط 
  .مناسبي داشته باشد

  تفسير
آهكي،  تركيبي شامل قير، پركننده هاي سيمي براي قرارگيري داخل مصالحكننده مدفون و ريسمان آسفالتي از مصالح مسلح كرباس
  .نشان داده شده است مانند فرش پهن مي شود 1-2-4 شكل شبيه به آنچه در سپس شده و ساخته شنو  ماسه

  

  
  نمونه اي از ساختار كرباس آسفالتي افزايش دهنده اصطكاك -1-2- 4شكل 
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  مصالح - 2-2- 4
  .طور مناسبي مقاومت و دوام الزم را تامين كنده مصالح كرباس آسفالتي به گونه اي انتخاب مي گردد تا ب

  تفسير
  :مصالح زير در كرباس آسفالتي استفاده مي شوند

  قير) 1
  .باشد) قيرمشخصات( ISIRI 124,125,126بوده و مطابق عادي يا دميدهآسفالتي بايد قيركرباسدر استفادهموردقير
  ماسه) 2

  .استفاده گردد mm 5/2آلي و ساير مواد مضر با حداكثر اندازه ذرات  خاك، گل، مواد و عاري از گردو تميز  بايد از ماسه
  پركننده) 3

  .گردد استفاده» هاويژگي -هاي بتن قيريهيدراته براي استفاده در مخلوطآهك« ISIRI 5719مصالحي مطابق از  بايد
  شن) 4

  .دشواستفاده ) كشور سازمان مديريت و برنامه ريزي 234نشريه (بايد مصالحي مطابق آيين نامه روسازي آسفالتي راه هاي ايران 
  نكات فني

هاي رواني خميري و ساير ويژگي. براي استفاده مناسب است) مشخصات قير( ISIRI 124,125,126قير عادي يا دميده مطابق ) 1
. مي باشد نوع دشوارو رسيدن به مقاومت و انتقال آسان براي كرباس ها فقط با يكي از اين دو  بودهاين دو نوع قير بسيار متفاوت 

و  60تا  40قير عادي با نفوذ بايد در اين حالت . دشوبنابراين از مخلوط دو نوع قير براي رسيدن به ويژگي هاي مورد نياز استفاده مي 
  .استفاده گردد 40تا  10قير دميده با نفوذ 

بنابراين بايد از . و اثر بسيار زيادي بر مقاومت كرباس دارد به كار مي رودباشد كه در كرباس هاي قيري اي ميدانه، درشتشن) 2
در مواردي . نبايد از يك ششم ضخامت كرباس بيشتر باشد شن، حداكثر اندازه به علت مسائل اجرايي. كيفيت مطلوبي برخوردار باشد

  .كه كرباس نقش افزايش اصطكاك تحت فشار زياد را دارد، مي توان از اندازه هاي بزرگتر نيز استفاده نمود
مصالح مسلح كننده  كه اين دجز مصالح باال، كرباس آسفالتي احتياج به مصالح مسلح كننده و ريسمان سيمي براي تعليق داره ب) 3

  .معموال پارچه شيشه اي يا تور نوارهاي الياف شيشه مي باشد
  نسبت اختالط - 2-3- 4

  .معموال براي تعيين نسبت اختالط آسفالت براي رسيدن به مقاومت و انعطاف پذيري مورد نياز، از آزمايش مخلوط استفاده مي گردد
  نكات فني

بنابراين براي تعيين آن بايد آزمايش مخلوط . آسفالت اثر زيادي بر مقاومت و انعطاف پذيري آن دارد نسبت اختالط مورد استفاده براي
  .انجام داد

باعث شده است تا  كه كرباس هاي افزايش اصطكاك و كرباس هاي ضد سايش تاريخ طوالني و سابقه كاربرد نسبتا زيادي دارد
جز در شرايط خاص، ه ب 1-2-4توان از مقادير جدول  بنابراين مي. اشته باشدها مشكل خاصي وجود ند آن به كارگيريامروزه در 

  .استفاده نمود
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  نسبت اختالط معمول براي آسفالت - 1-2-4جدول 

  مصالح
  (%)نسبت اختالط وزني 

 كرباس هاي ضد سايش كرباس هاي افزايش اصطكاك
  14تا  10  14تا  10  قير
  25تا  14  25تا  14  خاك

  50تا  30  50تا  20  ريز دانه
  40تا  25  50تا  30 دانهدرشت

  .مي باشد mm075/0منظور از خاك، ماسه يا پركننده با اندازه ذرات كمتر از   :توجه
  .مي باشد mm75/4تا  mm075/0، ماسه يا پركننده با اندازه دانه شنمنظور از ريز دانه، 
  .مي باشد mm75/4با اندازه دانه برابر يا بزرگتر از  شندانه،  منظور از درشت

  

  مصالح روسازي -4-3
 234نشريه (آيين نامه روسازي آسفالتي راه هاي ايران جز در مناطق در معرض شرايط بار ويژه، مطابق ه روسازي باصوال مصالح

  .مي باشد) كشور ريزيسازمان مديريت و برنامه
  تفسير

در ) و بويژه روسازي عرشه(رفت و آمد بر روي روسازي . مي باشد» مناطق در معرض شرايط بار ويژه«اي از ها نمونه عرشه بارانداز
طور يكنواخت شامل عبور وسائل نقليه سنگين شامل ماشين آالت ه، برخالف راه هاي مناطق شهري، تقريبا بو لنگرگاه مناطق بندر

بنابراين براي كاربرد مصالح  شده وع بار براي قراردهي كاالها استفاده همچنين اين نو. استسنگين با سطح تماس فشار زياد 
 عرشه -20فصل ، 8بخشبه (باشند قيري به بارگذاري استاتيك حساس ميبود كه مصالح روسازي در چنين مناطقي بايد مراقب

  ).مراجعه شود
  ماسه با بتونه قيري -4-4
  كليات - 4-1- 4

  نكات فني
از قير گرم و كي بعد از ريختن ندارد تو نياز به تراكم غل بودهآسفالتي است كه تقريبا عاري از فضاي خالي ماسه با بتونه قيري ) 1

  .شودمخلوط شده با پركننده با پايه سنگ معدن فلزي يا افزودني و ماسه تشكيل مي
ماسه با بتونه . شودسنگي ريخته ميها، داخل خاكريز قلوهسنگبين فواصل قلوه مشخصيماسه با بتونه قيري در دماي باالي ) 2

ها شدن سنگپوشاند تا يك واحد را تشكيل دهد، بنابراين از بيرون افتادن و شستهشده، اطراف قلوه سنگ ها را ميقيري ريخته
و يا غير نياز در محاسبات طراحي ممكن نبوده دانه با اندازه موردكه تامين درشت رودكار ميزماني بهاين روش . دشوجلوگيري 

  .شودماسه با بتونه قيري زير آب از هم جدا نمي .اقتصادي باشد
 براي طراحي ماسه با بتونه قيري، تمام توجه بايد به رواني خميري ناشي از ويژگي هاي مصالح قيري باشد تا مشكل پايداري به) 3

  .وجود نيايد
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  مصالح - 4-2- 4
  .دشوسيدن به مقاومت و دوام الزم بايد درست انتخاب مصالح مورد نياز براي ماسه با بتونه قيري براي ر

  تفسير
  قير) 1

 ISIRIو  100تا  80و يا  80تا  60، 60تا  40قير مورد استفاده براي ماسه با بتونه قيري در زير آب بايد قير عادي با محدوده نفوذ 

  .باشد) مشخصات قير( 124,125,126
  ماسه) 2

  .دشواستفاده  mm5/2، مواد آلي و ساير مواد مضر با حداكثر اندازه دانه بايد از ماسه ساده عاري از خاك، گل
  پركننده) 3

  .استفاده نمود» هاويژگي -هاي بتن قيرياستفاده در مخلوطهيدراته برايآهك« ISIRI 5719بايد از مصالح مطابق 
  نسبت اختالط - 4-3- 4

  .گرددآزمايش هاي مخلوط براي بدست آوردن رواني و مقاومت الزم براي اجرا و شرايط طبيعي، تعيين مي از طريقنسبت اختالط 
  نكات فني

  كليات) 1
در جدول، منظور از . شودمشاهده مي 1-4-4اختالط براي ماسه با بتونه قيري زير آب در جدول مقادير معمول مورد استفاده در نسبت

  .است mm075/0، ماسه يا پركننده مانده روي الك شندانه عبارت از ريز بوده و mm075/0ه از الك خاك، ماسه يا پركننده گذشت
  

  نسبت مخلوط معمول براي ماسه با بتونه قيري - 1-4-4جدول 
  (%)نسبت وزني   مصالح
  قير
  خاك
  دانهريز

  20تا  16
  25تا  18
  66تا  55

  

  روش محاسبه مقدار ماسه با بتونه قيري الزم) 2
  .به كار مي رودبراي محاسبه مقدار ماسه با بتونه قيري الزم براي خاكريز سنگي  1-4-4رابطه 

( )dhvAV +=α                                                                                                                                     )4-4-1(  

  :آنكه در 
  V : مقدار ماسه با بتونه قيري الزم)m3(  
  A : سطح خاكريز سنگي كه ماسه با بتونه قيري در آن ريخته شده است)m2(  
  h : ضخامت اليه سنگي كه ماسه با بتونه قيري در آن ريخته شده است)m(  
  v :نسبت فضاي خالي خاكريز سنگي  
  d :ضخامت پوشش ماسه با بتونه قيري روي خاكريز سنگي )m(  
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  α :شاخص ويژه با در نظر گرفتن چسبندگي داخل اليه پاييني سنگ ها  
  نكات طراحي) 3

  :طراحي ماسه با بتونه قيري تحت تاثير موارد زير مي باشد
  .گرددشناور قرار دارد، استفادهموج يا اجسامضربات قدرتمند فشاراثركه مستقيما تحتمحلينبايد در) الف  
  .ه امكان نشست ناگهاني وجود دارد، استفاده شودنبايد در محلي ك) ب  
  .باشد 3/1:1شيب سطح سنگ ها نبايد بيشتر از ) ج  
  .دشوطور مناسبي مسلح ه باالي شيب، پنجه شيب و لبه هاي محل اجرا بايد ب) د  
  .رابطه بين طول عمر سازه و دوام ماسه با بتونه قيري بايد كامال مدنظر قرار گيرد) هـ  
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  گسن - 5فصل 

  كليات -5-1
  .سنگ بايد با توجه به كيفيت و عملكرد مورد نياز براي رسيدن به هدف و هزينه مناسب انتخاب گردد

  نكات فني
انتخاب مصالح سنگي . شوداستفاده مي و لنگرگاه ي در موج شكن، اسكله و ساير سازه هاي بندرطور فراوانطور كلي از سنگ به ه ب) 1

  .و همچنين مدت و هزينه ساخت دارد اثر زيادي بر پايداري سازه
ارائه شده  1-1-5د به همراه ويژگي هاي فيزيكي آن ها در جدول شوطور عمده در ساخت استفاده مي ه انواع سنگ هايي كه ب) 2

منطقه و محل معدن  سته بهبايد به اين نكته توجه نمود كه ممكن است ويژگي هاي فيزيكي سنگ هايي با رده مشابه، ب. است
  .فاوت باشدمت

  ويژگي هاي فيزيكي سنگ ها - 1-1-5جدول 
  )N/mm2(مقاومت فشاري   (%)نرخ جذب آب   )ظاهري(وزن مخصوص   ستهد زير   دسته بندي سنگ

  سنگ آذرين

  190تا  85  64/0تا  07/0  78/2تا  60/2  گرانيت
  269تا  78  12/1تا  27/0  76/2تا  57/2  آندزيت
  85  85/1  )مطلق( 68/2  بازالت
  177  21/0  )مطلق( 91/2  گابرو

  187  16/0  18/3  پريدوتيت
  182تا  123  03/0تا  008/0  85/2تا  78/2  دياباز

  سنگ رسوبي

  377  16/0  64/2  توف
  185تا  59  37/1تا  08/0  74/2تا  65/2  سنگ لوح
  196تا  48  65/3تا  04/0  72/2تا  29/2  ماسه سنگ
  76تا  17  59/2تا  18/0  71/2تا  36/2  سنگ آهك

  119  14/0  64/2  چرت
  191  22/0  68/2  هورنفلس  سنگ دگرديسي

  

  قلوه سنگ براي پي -5-2
شكل قلوه  ه ودوبا دوام و عاري از ترك خوردگي ناشي از هوازدگي و يخبندان ب ،قلوه سنگ براي خاكريز پي بايد سخت، متراكم

  .سنگ ها نبايد تخت يا سوزني باشد
  تفسير

  .سنگ مورد استفاده، بايد آزمايش هاي الزم انجام و ويژگي هاي مصالح كامال معلوم شودبراي تعيين نوع 
  نكات فني

ويژگي هاي برشي قلوه سنگ ها با استفاده از آزمايش هاي فشاري سه محوري بزرگ مقياس مختلفي بر اساس حالت واقعي ) 1
  .است قرار گرفتهالعه مطو لنگرگاه ها مورد استفاده قلوه سنگ در عمليات اجرايي بنادر 
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براي تعيين ثابت مقاومت بدون انجام آزمايش فشاري سه  ،يا بيشتر باشد N/mm2 30برابر  تك محورياگر مقاومت فشاري ) 2
  .درجه را داشت 35و زاويه اصطكاك داخلي برابر  N/mm2 02/0محوري بزرگ مقياس، مي توان انتظار مقاومت برشي برابر 

  مصالح خاكريز -5-3
  .الح خاكريز با توجه به زاويه اصطكاك داخلي، وزن مخصوص و ساير ويژگي ها انتخاب مي شودمص

  تفسير
ويژگي هاي . طور كلي از قلوه سنگ، شن غربال نشده، الشه سنگ و سرباره فوالد به عنوان مصالح خاكريز استفاده مي گردده ب

  .باشد و بنابراين قبل از استفاده بايد به خواص آن ها توجه نمودمصالح گل سنگ، ماسه سنگ و سرباره فوالد بسيار متغير مي 
  نكات فني

  .ديده مي شود 1-3-5مقادير طراحي معمول براي مصالح خاكريز در جدول ) 1
  

  مقادير طراحي براي مصالح خاكريز - 1-3-5جدول 

 زاويه اصطكاك داخلي  
  )درجه(

  وزن مخصوص
 مقدار شيب

 )kN/m3(زير تراز آب باقيمانده  )kN/m3(باالي تراز آب باقيمانده 

 نوع معمولي قلوه سنگ
  نوع ترد

40  
35  

18  
16  

10  
9  

2/1:1  
2/1:1  

  1:3تا  1:2  10  18  30  شن غربال نشده
  1:3تا  1:2  10  18  35  الشه سنگ

  

  .مي باشدبا نسبت تقريبا برابر ماسه و شن  متشكل ازشن غربال نشده ) 2
طور كلي، مقدار شيب بيشتر زماني ه ب. استاندارد شيب طبيعي مصالح خاكريز اجرا شده در دريا مي باشدمقدار شيب برابر مقدار ) 3

  .د كه امواج كوچكتري حين اجراي خاكريز وجود داشته باشد و اگر امواج بزرگتر باشد، شيب هم كمتر خواهد شدشواستفاده مي
  .مراجعه شود سرباره -2-8براي سرباره فوالد به بند ) 4
  مصالح اليه اساس روسازي -5-4

  .ظرفيت باربري الزم، دوام زياد و امكان تراكم راحت را داشته باشد كهگونه اي انتخاب مي شود مصالح اساس روسازي به
  تفسير

اي انهمصالح د. گرددشده با قير براي مصالح اساس استفاده ميشده با سيمان يا خاك تثبيتاي، خاك تثبيتدانهمعموال از مصالح
. باشدشامل سنگ شكسته، سرباره فوالد، شن غربال نشده، شن نخودي، سنگ شكسته غربال نشده، خاك سنگ شكسته و ماسه مي

  .دنمواي استفاده توان به تنهايي و يا مخلوط با ساير مصالح دانهميرا البته هر كدام 
  نكات فني

معموال به دو بخش اساس پاييني و بااليي تقسيم  بوده ونتقال آن به بستر نقش اليه اساس، پخش كردن سربار منتقل شده از باال و ا
مصالح با كيفيت بهتر و ظرفيت نياز به اساس بااليي  و مصالح اساس پاييني ارزان تر و به نسبت ظرفيت باربري كمتري دارد. دشومي

  .باربري بيشتري دارد
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  چوب - 6فصل 

  كيفيت چوب -6-1
  چوب سازه اي - 1-1- 6

معادل و يا بهتر از آن و يا كيفيت) ISIRI(اي بايد داراي كيفيت مطابق استاندارد ايران مورد استفاده در اعضاي معمولي سازهچوب 
  .باشد

  شمع هاي چوبي - 1-2- 6
  .براي شمع هاي چوبي، چوبي انتخاب گردد كه مناسب ترين ويژگي ها نظير دوام و مقاومت را دارا باشد

  تنش هاي مجاز چوب -6-2
  كليات - 2-1- 6

مقاومت طراحي چوب بايد با ارزيابي كامل افزايش و كاهش مقاومت ناشي از عوامل گوناگون و با توجه به محدوديت هاي تغيير 
  .شكل قابل تحمل سازه مورد طراحي، تعيين گردد

  تنش هاي مجاز چوب سازه اي - 2-2- 6
اع شدن با آب يا امكان افزايش مقاومت براي بار فوق العاده زلزله تنش مجاز چوب سازه اي با توجه به كاهش مقاومت ناشي از اشب

  .دشوتعيين مي 
  الكيفيت تخته چند -6-3

و يا كيفيتي معادل و يا بهتر از ) ISIRI(اي بايد داراي كيفيتي مطابق استاندارد ايران مورد استفاده به عنوان چوب سازه يالتخته چند
  .آن باشد

  الندتنش مجاز تخته چ - 3-1- 6
  .ال بر اساس هدف از استفاده آن تعيين مي گرددتنش مجاز تخته چند

  اتصال چوب -6-4
  .روش اتصال سازه هاي چوبي با توجه به عملكرد الزم سازه يا اعضاي سازه اي انتخاب مي گردد

  نگهداري چوب -6-5
شود مي گردند، اقدامات الزم براي جلوگيري از  اگر موجوداتي باعث آسيب و يا فرسودگي چوب در محلي كه چوب در آن استفاده مي

  .آن بايد انجام گيرد
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  ساير مصالح - 7فصل 

  فلزات غير فوالدي -7-1
براي استفاده از فلزات غير فوالدي، مصالح فلزي مورد نياز بايد با توجه به محل و هدف كاربرد، شرايط محيطي، دوام و هزينه آن 

  .انتخاب گردد
  نكات فني

  .باشدشامل فوالد ضدزنگ، آلومينيوم، تيتانيوم و غيره مي و لنگرگاه بندر تاسيساتفلزات غير فوالدي مورد استفاده در 
  پالستيك و الستيك -7-2

براي استفاده از پالستيك و الستيك، مصالح مورد نياز بايد با توجه به محل و هدف كاربرد، شرايط محيطي، دوام و هزينه آن انتخاب 
  .دشو

  نكات فني
  :در موارد زير مي باشد و لنگرگاه محصوالت پالستيكي و الستيكي در عمليات ساخت بندراز محل استفاده ) 1

  ژئوسينتتيك) الف  
  :شامل موارد زير است و لنگرگاه موارد استفاده ژئوسينتتيك در عمليات ساخت بندر  
  تسليح خاكريز) 1(  
شده با رس اليروبي قرار مي گيرد، يك صفحه يا توري ژئوسينتتيك وقتي خاك با كيفيت خوب روي زمين اصالح   

. باشدهدف از اين كار جلوگيري از نشست خاك با كيفيت خوب هنگام عبور ماشين آالت سنگين مي كه دشوسطح پهن مستقيما روي
  .اغلب از روش تور در اصالح زمين نرم استفاده شده است

  جلوگيري از نفوذ و فرسايش) 2(  
مصالح فيلتر با هدف جلوگيري از نفوذ ماسه، اغلب يك صفحه فيلتر بر روي سطح  عنواني استفاده از ژئوسينتتيك به برا  

همچنين مي توان . خاكريز سنگي يا پشت خاكريز سنگي ديواره ساحلي و زير كف آن يا زير بخش سمت ساحل خاكريز قرار مي گيرد
  .سايش استفاده نموداز آن به عنوان اقدامي براي جلوگيري از فر

  بندمصالح درز) ب  
هاي بتني بند، صفحات درز و مواد تزريقي مورد استفاده در داخل يا روي قسمت درز سازهاين مصالح شامل صفحات آب  

  .باشدمي
  ضربه گير) ج  
  مواد تزريقي براي پي) د  
  .مراجعه گردد مواد تزريقي -4-7به بند   
  مصالح روكش) هـ  
  .مراجعه گردد مصالح روكش -3-7به بند   
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  بندمصالح آب) و  
  .بند الستيكي تونل هاي مغروق و غيره مي باشدهاي لوله اليروبي، درزبندهاي درزاين مصالح شامل آب  
  چسب ها) ز  
چسب هاي مختلفي بر پايه رزين هاي مصنوعي براي اتصال اعضاي پل فلزي، اتصال دال هاي پيش ساخته بتني و تعمير   
  .دشوي بتن استفاده ترك ها

  مصالح آستر) ح  
  .دشواين مصالح براي كنترل خوردگي فوالد و تسليحات و همچنين محافظت در برابر ضربه استفاده   
  مصالح زهكش) ط  
  اتصاالت و تكيه گاه ها) ي  
  .شوداليه در پل ها استفاده مياليه يا چندصورت يكها بهگاهاز الستيك منبسط شونده اتصاالت و تكيه  
  تجهيزات فرعي) ك  
نردبان، نرده و ديگر . ساخته مي شود) FRP(بويه، پانتون و ساير اجسام شناور از الياف تقويت شده پليمري از انواع بعضي   

 .ساخته شوند FRPتجهيزات فرعي نيز ممكن است از الستيك يا 

  پلي استايرن منبسط شده) ل  
استايرن هاي پليبلوك. گرددعمراني استفاده ميهايون شناور و ساير سازهسبكي، براي بويه، پانتخاطراين محصول به  

براي كاهش  EPSبه طور كلي، بلوك هاي . رودكار ميبهعنوان مصالح در مهندسي عمران به EPSهاي و دانه) EPS(شده منبسط
با سيمان يا ساير  EPSدانه هاي . فشار خاك، مقابله با نشست خاكريز روي زمين نرم و ايجاد پي راه هاي موقت استفاده مي شود

د تا نشست و فشار خاك را شوخاك مخلوط شده و به عنوان مصالح سبك در خاكريز ها استفاده مي  به همراهمصالح چسباننده 
  .كاهش دهد

هاي الستيكي كه معموال براي جلوگيري از فرسايش، رگاب يا نفوذ در بند و نمددهاي صفحات فيلتر، صفحات آباستاندار) 2
  .استفاده مي گردد به صورت زير مي باشد و لنگرگاه بندرتاسيسات 
  صفحات فيلتر) الف  
دهي ايط اجرايي مانند روش جايد و با توجه به شرشوصفحات فيلتر براي جلوگيري از نفوذ رسوب در خاكريز استفاده مي   

  .خاكريز، تراز آب باقيمانده، دقت تسطيح خاكريز و غيره تعيين مي گردند
شرايط اجرايي شود، با توجه بهصفحات فيلتري كه زير كف خاكريز سنگي براي جلوگيري از نشت خاك زيرين استفاده مي  

  .گرددها و غيره تعيين ميسنگ موج، جريان جزر و مدي، اندازه قلوهو طبيعي مانند ارتفاع
  .شودالف و ب ديده مي -1-2-7شرايط اجرايي مساعد در جداول نشده تحتشده و بافتهاستانداردهاي حداقل صفحات بافته

  

  )بافته نشده(استانداردهاي حداقل صفحات فيلتر  -الف- 1-2-7جدول 
  جرم  ازدياد طول  مقاومت كششي  ضخامت  نوع

  يا بيشتر g/m2500  يا بيشتر% 60  يا بيشتر N/5cm880  يا بيشتر mm2/4  پارچه بافته نشده
  .يا بيشتر باشد mm5در صورت نبود بارگذاري، ضخامت بايد . استفاده مي شود kN/m22يا بيشتر براي صفحه تحت بارگذاري  mm2/4ضخامت : توجه
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  )بافته شده(استانداردها براي صفحات فيلتر  -ب- 1-2-7جدول 
  ازدياد طول  مقاومت كششي  ضخامت  نوع

  يا بيشتر% 15  يا بيشتر N/5cm4080  يا بيشتر mm47/0  پارچه بافته شده
  

  بندصفحات آب) ب  
. مي باشد mm5هاي عمودي صندوقه براي جلوگيري از بيرون زدن خاكريز بند براي درزضخامت معمول صفحات آب  

در  كه در مناطق سردسير گاهي صفحات الستيكي استفاده مي شود. باشد 2-2-7بند بايد مطابق استانداردهاي جدول صفحات آب
  .دنمواستفاده  3-2- 7اين حالت بايد از مقادير جدول 

  )وينيل كلرايد نرم(بند استانداردهاي صفحات آب -2-2- 7

  كششجهت  نمونه آزمايش  مقادير استاندارد  ويژگي ها  مورد آزمايش
  يا بيشتر MPa7/14  عرضي  نمونه آزمايش دمبلي  مقاومت كششي
  يا بيشتر N/mm49  طولي  نمونه آزمايش شكل زاويه طبيعي  مقاومت پارگي
  يا بيشتر% 180  عرضي  نمونه آزمايش دمبلي  ازدياد طول

  مقاومت در برابر آب دريا
  يا بيشتر% 90  عرضي -  نسبت مقاومت كششي باقيمانده

  مقاومت در برابر آب دريا
  يا بيشتر% 90  عرضي -  باقيماندهنسبت ازدياد طول 

  35/1 ± 05/0  - -  وزن مخصوص
  يا بيشتر N/cm30  طولي  mm250×25نمونه نواري شكل   مقاومت نواري شدن

  

  )الستيكي(بند استانداردهاي صفحات آب - 3-2-7جدول 
  مقادير استاندارد  مورد آزمايش
  يا بيشتر N/3cm4400  مقاومت كششي

  

  هاي الستيكينمد) ج  
 4-2-7كيفيت معمول آن در جداول  كه گرددهاي الستيكي براي افزايش اصطكاك از الستيك نو يا بازيافتي تهيه مينمد  

  .ارائه شده است 5-2-7و 
  كيفيت الستيك بازيافتي - 4-2-7جدول 

  مالحظات  عملكرد  مورد آزمايش

  آزمايش هاي فيزيكي

  قبل از كهنگي
  مقاومت كششي
  مقاومت پارگي

  سختي
  ازدياد طول

MPa9/4 يا بيشتر  
N/mm18 يا بيشتر  

  درجه بندي 70تا  55
  يا بيشتر% 160

 

  بعد از كهنگي

  مقاومت كششي
  مقاومت پارگي

  سختي
  ازدياد طول

MPa9/3 يا بيشتر  
-  

  قبل از كهنگي ±8حدود مقدار در
  يا بيشتر% 140

  70±°1°: دماي كهنگي
  ساعت 960- 2: زمان كهنگي
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  نوكيفيت الستيك  - 5-2-7جدول 
  شرايط آزمايش/روش  عملكرد  مورد آزمايش

  آزمايش هاي فيزيكي

  قبل از كهنگي

  مقاومت كششي
  مقاومت پارگي

  سختي
  ازدياد طول

MPa8/9 يا بيشتر  
N/mm25 يا بيشتر  

  درجه بندي 70 ± 5
  يا بيشتر% 250

 

  بعد از كهنگي

  مقاومت كششي
  مقاومت پارگي

  سختي
  ازدياد طول

MPa3/9 يا بيشتر  
-  

  قبل از كهنگي ±8حدود مقدار در
  يا بيشتر% 200

  70±°1°: دماي كهنگي
  ساعت 960- 2: زمان كهنگي

 يا كمتر% 45  كرنش پالستيك فشاري
  70±°1°: دماي كهنگي
  ساعت 240- 2: زمان كهنگي

  

  مصالح روكش -7-3
  :هنگام انتخاب مصالح روكش بايد موارد زير مدنظر قرار گيرد

  هدف روكش كردن )1
  روكش مي شودكه جنس و مشخصات سطحي ) 2
  عملكرد و تركيبات مصالح روكش) 3
  هزينه) 4
  نگهداري) 5
  نكات فني

هاي پايه رنگ(مشخصات شش گروه رنگ . گرددمعموال با توجه به كاربرد، ظاهر و هزينه تعيين مي بوده و متنوعرنگ مصالح روكش 
  .شودمشاهده مي 1-3-7در جدول استزيبايي معمول اهداف كه بيشتر براي) اورتانرزين پلي

  

  مشخصات گروه هاي رنگ - 1-3-7جدول 
  سبز  قرمز  نارنجي  زرد  آبي  )كمرنگ(خاكستري   

  پايداري رنگ
  )چشمبراي(رنگ يا كمرنگ شدن مشخص نبودن تغيير

  هزينه
  توان پوشش

  مقاومت شيميايي

  تا   

  
1  

  
 

 
  

2  
 
 

  
  

3  

 
  

 
  

4  
  تا

 

  
  

5  
  تا

 

  
6  

  .بيشترين هزينه است 5نشان دهنده كمترين هزينه و  1در رديف هزينه،   :توجه
  نياز به توجه: رضايتبخش، : عالي، : 
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  مواد تزريقي -7-4
  كليات - 4-1- 7

  .گرددبا توجه به اثر بر روي محيط اطراف انتخاب مي و روش تزريق دوغاب با ارزيابي شرايط محل 
  تفسير

هاي سنگ ها و خاك، فضاهاي خالي در داخل مواد تزريقي براي مقاوم كردن زمين يا قطع كردن جريان آب زيرزميني با پركردن درز
مواد تزريقي مختلفي براساس مشخصات زمين موردنظر . كار مي روده دانه با مواد تزريقي بيا اطراف سازه و يا خلل و فرج درشت

  .داستفاده مي گرد
  ويژگي هاي مواد تزريقي - 4-2- 7

  .مواد تزريقي با توجه به عملكرد الزم براي خاك مورد تزريق دوغاب انتخاب مي گردد
  تفسير

. كنندگي و گيرش، مقاومت و نفوذناپذيري جسم تثبيت شده مي باشدويژگي هاي اساسي و الزم مواد تزريقي شامل كارايي تراوش، پر
  .كارايي تراوش مصالح مي باشد مناسب بودن دوغاب متاثر از

  .محدوده هاي تراوش مواد تزريقي مختلف براي خاك را نشان مي دهد 1-4-7شكل 

  
  محدوده هاي تراوش مواد تزريقي براي خاك -1-4- 7شكل 
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  منابع تجديد پذير - 8فصل 

  كليات -8-1
  .گرددمنابع تجديد پذير با توجه به مشخصات منابع و سازه طراحي شده استفاده مي 

  تفسير
. باشداليروبي و آسفالت ميمصالحسرباره، بتن، شاملرود كار ميبه و لنگرگاه بندرتاسيساتدر ساخت كه پذير تجديد) مصالح(منابع ) 1

  .توان به عنوان مصالح خاكريز، مصالح زير اساس راه، مصالح بهبود خاك و مصالح سنگي بتن استفاده نمودبيشتر اين مصالح را مي
بنابراين ويژگي هاي فيزيكي و ديناميكي و حجم موردنياز بايد قبل از حتمي  بوده وويژگي هاي مصالح تجديد پذير بسيار متغير ) 2

  .شدن كاربرد، كامال ارزيابي شود
  نكات فني

مقادير حجيمي  نگرگاهو ل عمليات اجرايي بندردر . كاربرد موثر منابع تجديد پذير براي توسعه پايدار جامعه بسيار پر اهميت است
بنابراين حفاظت محيط زيست با كاهش استفاده از منابع طبيعي و كسب ارزش افزوده با استفاده از  شود ومصالح خاكي استفاده مي 

  . ويژگي هاي منابع تجديد پذير بسيار مهم مي باشد
ين پيش شرط كنترل كامل قبل از تاييد نبود بنابراين مهم تر شد واز طرف ديگر به هيچ عنوان نبايد باعث آلودگي محيط زيست 

  .مشكالت زيست محيطي مي باشد
  سرباره -8-2

  نكات فني
  .در اين متن در مورد سرباره فوالد، سرباره ريز شده كوره مس و سرباره فرونيكل ريز شده بحث خواهد شد

طور كلي به دو دسته سرباره كوره آهن گدازي و ه ب وسرباره فوالد جزو زائدات صنعتي مي باشد كه در صنعت فوالد بسيار زياد توليد 
سرباره كوره آهن گدازي با هوا سرد شده مصالح دانه اي مي باشد كه در عرف به نام سرباره يا . سرباره توليد فوالد تقسيم مي گردد

گدازي سرباره كوره آهن. مي شودمصرف تقريبا همه توليدات آن . طور عمده در راهسازي استفاده مي گردده شود و بتفاله شناخته مي
طور ه عالوه بر استفاده به عنوان مصالح خام براي كوره سيمان، به علت سبك بودن ب و مصالح ماسه شكل سبك مي باشد ،ريز شده
  .قرار مي گيردمصرف  مورد كاملبه طور اين سرباره نيز . اي به عنوان مصالح خاكريز بنادر استفاده مي گرددفزاينده
. بودفقط براي راهسازي انبساطي آن گسيختگيعلت سنگيني ناشي از وجود آهن و مشخصاتسرباره توليد فوالد بهكاربرد شته در گذ

  .به شمار مي رفتزياد از مزاياي آن براي راهسازي  مخصوص زياد، نفوذپذيري باال و وزن داخلي اصطكاك البته زاويه
 و دست مي آيده است كه از سرد كردن سريع با آب در فرآيند خالص سازي مس ب سرباره ريز شده كوره مس مصالحي ماسه مانند

، زاويه اصطكاك داخلي و نفوذپذيري آن شبيه ماسه براي شكست ذرات مستعد بودنبا وجود . استچگالي ذرات آن از ماسه بيشتر 
طور آزمايشگاهي در روش شمع ه صالح پركننده، بماسه اي و به عنوان م اليه گستردهآن در از عالوه بر استفاده . دريايي مي باشد

  .به كار مي رودنيز ) SCP(تراكم ماسه 
وزن مخصوص آن . دست مي آيده سرباره ريز شده كوره فرونيكل حين توليد فرونيكل كه از مصالح خام فوالد ضد زنگ مي باشد، ب

  .دشوو به عنوان مصالح پركننده صندوقه استفاده مي  استبيشتر از ماسه 
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  بتن خرد شده -8-3
  نكات فني

 بوده ووقتي از بتن خرد شده به عنوان مصالح سنگي استفاده مي شود، ويژگي هايي نظير زاويه اصطكاك داخلي به بتن اوليه وابسته 
  .مي باشد دشواربنابراين تحت چنين شرايطي ارائه مقادير استاندارد براي ويژگي هاي آن 


