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 چكیده
امروزه درصد باالی رشد جمعیت و مشکالت متعدد طبیعی و غیرطبیعی سبب بروز مشکل کمبود ساختمان و مسکن در 

ی جدید، کیفیت ضعیف فرایند ساخت، باعث تسریع استهالک هاساختمانکشور ما گردیده است. عالوه بر لزوم ساخت 

 ، صنعتی سازی ودر همین راستا .دهدیمد را افزایش ی جدیهاساختمانتقاضا برای  تیدرنهای موجود شده و هاساختمان

، افزایش عمر مفید و نیز مقاوم نمودن یسازجهت افزایش سرعت ساخت، سبکی نوین هایفناورمصالح و استفاده از 

 دنیا است و وسازساختی نو در عرصه آورفنیک بتن خود تراکم سبک  بسیار ضروری است.ها در برابـر زلزلـه ساختمان

این . ودشیم یسازساختمان تیفیافزایش سرعت و کی نوین ساختمانی، سبب هاستمیسدر صورت استفاده ترکیبی با 

 جامع و گسترده درای و اسنادی درصدد تبیین راهکارهایی مطالعات کتابخانه اساس برپژوهش با روش تحقیق تحلیلی 

ی هامستیسی مندبهرهی بتن خودتراکم و هایژگیوبا معرفی  هاتمانساخی کشور و افزایش کیفیت سازساختمانصنعت 

در بخش ساختمان لزوم  روزافزوننتایج پژوهش حاکی از این است که با توجه به نیاز  نوین ساختمانی از این بتن است.

احساس  هاساختمانو افزایش کیفیت  وسازساختاستفاده از فناوری جدید در این صنعت جهت سرعت دهی بیشتر به 

 .شودیم

 

 

 ی نوین، صنعتی سازی، بتن خودتراکم، زلزلههایفناور کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
و عدم عرضه  سوکتوسعه شهرنشینی از ی تیدرنهاافزایش تقاضای مسکن ناشی از رشد جمعیت، مهاجرت به شهرها و 

از سوی دیگر، استفاده از صنعتی سازی ساختمان را در جوامع  وسازساختی سنتی هاروشمتناسب مسکن با توجه به ناکارآمدی 

 22آن احداث  ازجملهموجود که  بلندمدتدر کشور ما نیز با توجه به اهداف کوتاه و  .[1] نموده است ریناپذاجتنابمختلف 

نوین ساخت وجود  یهاروش، راهی جز صنعتی سازی و استفاده از باشدیمهجری شمسی  1242میلیون واحد مسکونی تا سال 

 .[2] نخواهد داشت

ها بر اسـاس اصـول و معیارهـای طراحـی صـحیح سـاختمان بـرای کـاهش تلفـات و خسارات ناشی از زلزله باید ساختمان

هرچه جرم ساختمان با کمترین وزن ممکن طراحی و اجرا گردند.  االمکانیو بـا رعایـت آخـرین دستاوردهای مهندسی و حت

ـرورت دارد در این راستا ضصدمات و تلفات ناشی از آن بیشتر خواهد بـود  جتاًیزلزله بر آن شدیدتر بوده و نت ریشد تأثبیشتر با

اجـرا و  یهاروش یریکارگاستفاده از مصالح مناسب که از جرم کمتری برخوردارند، همچنین به نهیدرزم یاژهیمطالعـات و

بتن سبک در  زاستفاده ا .[3] انجام گردد سازندیختمان با وزن کمتر را میسر مساساختمانی نوین که امکان اجرای  یهاستمیس
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 تریو اقتصاد ترمنینیروهای زلزله گردیده و طراحی سازه را ا کاهش جهیباعث کاهش بار مرده سازه و درنت تواندیها مسازه

 [.2باشد ]یاخیر ابداع بتن سبک خود تراکم م یهامهم در سال یهاکی از گامبتن ی یفنّاور مسیر توسعه در .دینمایم

 یمعمار یاصل یهاو عملکرد را از مشخصه یباییو ز یداریکه پا «یترویوسو» یفدر گذشته دارد. در تعر یشهر یفناور

مثبت  یهاشرفتیاز فن روز و پ یریگکه بهره یاسالم یاسالم و اصول معمار یهاو بعدها در آموزه ی دیگرهادر تمدن ،داندیم

ه ب یبوده است. چراکه معمار یدها مورد تأکبودن آن یحشرط صحبه هایفناور جدیدترین استفاده از ،ندیبیم یرا الزم و ضرور

ست که در کشور سال ا هاده[. 5است ] یو فناور یمعمار یوابستگ ین علتنماد عصر خود باشد و ا یدزمان خود وابسته است و با

یی برای صنعتی شدن تولید ساختمان آغاز شده، اما موفقیت چندانی حاصل نشده است. دلیل آن را باید در این موضوع هاطرح

فناوری تا حد زیادی وابسته به کشورهای صنعتی است و مقررات و  ازنظرکه  جستجو کرد که با وارد کردن چند کارخانه تولیدی

 . صنعتی شدن باید با بررسی دقیقافتیدستبه اهداف صنعتی شدن  توانینمن در کشور وجود ندارد، دانش فنی متناسب با آ

ی آن و حصول اطمینان از امکان پاسخگویی به نیازهای سازیبومی برای سنجامکانی مطرح روز دنیا و هایفناورو  هاستمیس

ع مرتبط ی و تقویت صنایسازفرهنگفرهنگی، محیطی و اقلیمی و نیز قابلیت انطباق آن با الگوهای ساخت در کشور آغاز شود و با 

ی هایژگیوشرایط و  ی مناسب و منطبق باهایفناوری الزم، در جهت تضمین کیفیت تولید ساختمان و اجرای هاآموزشو ارائه 

 [.6] ابدیجامعه و کشور گسترش 

 

 پیشینه موضوع -2
. ایـن صورت گرفته استه. ش جهت صـنعتی شـدن آن  1334بسیاری از سال  یهاوساز ایران تالشدر طول تاریخ ساخت

ساختمانی پیشرفته بوده است و تصمیمات اتخاذشده، بدون توجه بـه یـک سازه مـشخص و  یهاستمیها اغلب بر اساس ستالش

 یهابه وجود آمدن تغییراتی در روش رغمیعل بیترتنیابه ؛آن بوده است یهاتیهمچنین صنعت ساختمانی بومی و قابل

ن اهداف با عدم موفقیت همراه بود، چراکه این ها و مصالح مدرن، پیشبرد ایوساز ایران، بوسیلة افزایش استفاده از روشساخت

ندگان حقیقی و ساز یهاتیتصمیمات جمعیت کثیری از شخص جهیغلـط دولـت، بلکـه نت یهااستیس جهیتنها نتتغییرات نه

ا ر فنـاوری نوین واردشده برای سازگاری با شرایط معمول در کـشور یهاتیاطالعات جامعی از قابل کدامچیخصوصی بود که ه

 .[7بودند ] اطالعیجدیـد و مشخـصات و ملزومـات آن، ب یهانداشته و از شـرایط روش

این نوع بتن در  1899در ژاپن پیشنهاد گردید و در سال  2اوکاموراتوسط  1896نخست در سال  (SCC) 1بتن خود تراکم

 کارگاه ساخته شد و نتایج قابل قبولی را ازنظر خواص فیزیکی و مکانیکی بتن ارائه داد. 

. رومیان در گرددیوزن به روم باستان برمو مصالح سبک (LWC) 3در مورد کاربرد بتن سبک یخیتار یهااولین گزارش

از  اند. کاربرد بتن سبک دانه پسمصالح سبک است استفاده کرده یاز پومیس که نوع ومیکلوز ورزشگاه واحداث معبد پانتئون 

با  Hayde.J.S، 1819شد. در سال  یدیقرن بیستم وارد مرحله جد لیدر اوا شدهیو فراور یمصنوعی هاتولید سبک دانه

ر ساخت ها دتولید کرد که از آن یمصنوع یاسبک دانه نوسلیهیکردن رس و شیل کرد و بد منبسط استفاده از کوره دوار اقدام به

ه، . در ادامدیاحداث گرد یشرق یشده در پنسیلوانیااولین ساختمان با استفاده از شیل منبسط 1829در سال . بتن استفاده شد

کشور  نیاتوکالو شده در انگلستان متداول شد. اولین ساختمان بتن سبک دانه مسلح در ا یبتن سبک گاز ساخت 1854از سال 

ساخت بتن سبک دانه  1874 یهادر سال. دیو در شهر برنت فورد احداث گرد 1859طبقه بود در سال سه ساختمان کیکه 

و  یها و مخازن ساحلساخت سازه یبرا نروژ و کایدر امر ینفت یهاشرکت یبه دلیل نیاز برخ 94پرمقاومت آغاز شد و در دهه 

واحد  تیدو کشور با هدا نیپرمقاومت در ا ساخت بتن سبک دانه یتحقیقات وسیع برا رشتهکی ینفت یمانند سکوها یفراساحل

 [.9گشت ]منتشر  84دهه  لیو اوا 94آن در اواخر دهه  جیآغاز شد که نتا

                                                 
1 Self Compacting Concrete 

2 H.Okamura 

3 lightweight Concrete 
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 ،کم ییبتن سبک از قبیل کارا یهااز ضعف یرفع بعض یبرا ینقطه عطف تواندیترکیب بتن خود متراکم و بتن سبک م

 2443کالرو آلمان در سال  یتوسط پرفسور مولر و همکاران در دانشگاه صنعت هینظر نیباشد. ا یو متراکم ساز کردن مشکل پمپ

 [.8] دیگرد یمعرف با عنوان بتن سبک خود متراکم
 

 ساختمانیی نوین هایفناورصنعتی سازی و  -3
ی ساختمان است که در آن اجزا و عناصر ساختمانی ارهیزنجتولید صنعتی ساختمان، فرایند ساخت و اجرای پیوسته و 

امــروزه تولیــد . [14است ] کنترلقابلکیفیت در تمام مراحل ساخت و اجرا  ازنظرتولید شده و  ساختهشیپمدوالر و  صورتبه

ولید ت تولید و کنترل و نیز پروســه یزیرطراحی، برنامه افتهیمدرن و سازمان یهاروش یریارگکصنعتی ســاختمان به معنای به

عتی صطالح صنا .منظور جایگزینی اســتادکار با ماشــینبه هایفنّاور یریکارگمکانیزه و اتوماسیون بوده و عبارت است از به

 و به مفهوم هزینه رودیسازی و مونتاژ به کار م ساختهشی، پیسازمدوله سازی ساختمان برای توصیف و در برگرفتن مفاهیم

ون چ ییهاو مشخصه باشدیکار دستی و ارتقای کیفیت م با هدف افزایش خروجی، کاهش یکردن در تجهیزات، امکانات و فنّاور

 شــرایط الزم برای موفقیت این فرآیندمناسب و همگرایی، جزو  یدهتمرکز تولید، تولید انبوه، استانداردسازی، تخصص، سازمان

 .[11هستند ]

ی، سرعت سازسبککه  شودیمی صنعتی ساخت اطالق هاروشی از امجموعهی نوین ساختمانی به هایفناورو  هاستمیس

 [.1خشد ]بیمرا در برابر زلزله، حریق افزایش داده و عملکرد حرارتی و آکوستیک را در سیستم بهبود  هاسازهاجرا و مقاومت 

اند؛ و یا بـه عبـارتی هستند که مستلزم کار بیشتر در مکان پروژه ییهاوساز در ایران، همگی روشرایج ساخت یهاروش

که این مسئله نیز از طرفی باعـث کـاهش سـرعت سـاخت  ردیگیاتفاق عملیات ساختمانی، در خود محل انجام ماکثریت قریب به

زیاد مصالح و عملکرد ضعیف در برابر  زی. دوررکندیمتفاوت عرضه م یهاتیفیرا با ک ییهاو از طرف دیگر ساختمان گرددیم

ـین اول. یک فناوری جدید، باید بر اساس فناوریهای موجود پایه گذاری شود. رایج فعلی است یهاروش یهایژگیزلزله از دیگر و

وش جدید، داشتن درکی جامع از صنعت ساخت و ساز سنّتی میباشد. عامل مهم قـدم بـرای بکارگیری صحیح و موفق هر ر

بعدی اینـست کـه مهارتها و مصالح موجود، باید با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی کشور )شامل زلزله(، اساس کار قرار گرفتـه 

بر  دارییو اهداف پا هاینوآور نیا ە  رابط. اگر ردیگیو ساخت بر اساس نیازهای جوامع صورت م یتحوالت در طراح .[7شـود ]

ری و نوآو رسدیبه حداقل م یطیمحستیمشکالت ز شود فیتعر (دارییبه اهداف پا یدر مسیر دستیاب)و پژوهش  آموزشاساس 

هرگونه معرفی تکنولوژیکی جدید جهت رسیدن به یک فناوری [. 12] ردیگیقرار م دارییو ساخت در خدمت پا یطراحدر 

، یک این فناوری جهیمنابع موجود و هر نوع تغییر و تبدیل الزم صورت گیرد. درنت یهایباید بر اساس تعیین دسترس مناسب،

 .[7کرد ]فناوری مناسب خواهد بـود کـه بـا پیـشبرد دو محـور دانش و مهارت، گسترش پیدا خواهد 

 

 بتن خود تراکم و سبک -4
 تعاریف -4-1

ماینده ن کهییازآنجااست. در کاربردهای ساختاری، وزن خود اسکلت بتنی  شدهشناختهبتن سبک برای عملکرد خوب و دوام 

و  دهدیمی از وزن کل است، مهم است. کاهش وزن خود بتن سبک، بار گرانشی و جرم اینرسی لرزه را کاهش اعمدهسهم 

ی تولید به سه دسته تقسیم هاروش ازلحاظی سبک هابتنی طورکلبه .[13].. درنتیجه کاهش اندازه عضو و نیروی فونداسیون و.

 زدانهیر، بتن کفی و بتن بدون سبکدانهاز: بتن  اندعبارتکه  شوندیم

ی با اازهسبتن سبک  .شوندیمی تقسیم اسازهی و غیر اسازهی سبک هابتنکاربرد نیز به دو دسته کلی  ازلحاظبتن سبک 

ی اسازهدارد. بتن سبک غیر  3kg/m 1944-1244و جرم مخصوص بین  MPa 17روزه برابر یا بیشتر از  29مقاومت فشاری 

 .[21] دارد 3kg/m 944-544و جرم مخصوص بین  MPa 12-7مقاومت فشاری بین 
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 یهابه ساختمان دنیا است استفاده از این نوع بتن در جهت دستیابی وسازساختی نو در عرصه آورفنبتن خود تراکم یک 

هم در ترکیب با اجزای  و ساختهشیصورت پصورت بتن درجا، هم بهاین صنعت هم به. استبادوام و  مطلوب تیفیک بتنی با

 .[15]کاربرد وسیعی دارد ساختهشیپ

ها را پر کرده طور کامل قالبن نیاز به هر نوع لرزاندنی بهبتن خود تراکم بتنی است که تحت وزن خود جاری شده و بدو

 )حتی باوجود میلگردهای متراکم( و حالت همگن بودن خود را حفظ نماید.

 بتن خود تراکم تازه باید خواص زیر را داشته باشد:

 تحت وزن خود. هاقالبی: جاری شدن بتن خود تراکم در تمام فضاهای پرکنندگتوانائی  -الف

 .تحت وزن خود هاقالبتوانایی عبور: امکان عبور از فواصل تنگ میلگردها و  -ب

ی: بتن خود تراکم ضمن دارا بودن خواص )الف( و )ب( باید شکل و ترکیب یکنواخت خود را جداشدگمقاوم در مقابل  -ج

 ی حفظ نماید.زیربتندر جریان حمل و 

 SCC [16سازد ]ی، سطحی نزدیک به افق میریو پس از قرارگ ابدییبتنی است که مثل عسل جریان م. 

 

 مزایای استفاده از بتن خودتراکم -4-2

 ونیبراسیبه و ازیبردن ن نیاز ب 

 کار یرویو ن نهیوساز و هززمان ساخت کاهش 

 یصوت یآلودگ کاهش 

 و بهبود دوام بتن یرینفوذپذ کاهش 

 خوب یاز عملکرد ساختار نانیو اطم ییاجرا لیتسه 

 یدر طراح شتریعمل ب یآزاد 

 یتر بتنمقاطع نازک جادیا امکان 

 مرغوب یشدهسطح تمام جادیا 

 یبتن ساختهشیپ عیصنا توسعه 

 کاهش مصرف انرژی 

 

 [15خودتراکم ]با بتن  هاسازهموارد اجرای  -4-3

 هنری که نیاز به ظرافت خاص با میلگرد گذاری فشرده دارند. –بتنی معماری  یهاسازه 

 و در  دباشینم ریپذها با بتن معمولی امکانطوالنی بودن خط انتقال بتن اجرای آن لیبا دهانه بزرگ که به دل یهاپل

 .گرددیو نازیبایی سازه م هاهیضمن استفاده از بتن معمولی موجب قطورتر شدن اندازه پا

 فیت و تراکم آن از مشکالت اجرایی ها مسافت طوالنی انتقال بتن معمولی و حفظ کیشهری و آبی که در آن یهاتونل

 در اوزاکای ژاپن. LNGی مخازن عظیم شرکت گازی هامانند تونل رسالت تهران، دیواره است

 هابلند و برج یهاساختمان (برج مانند  Landmark  در شهر یوکوهاما ژاپن.) 

 بازار بزرگ)مانند بنای  ستونها و دیوارهای بلند یا میلگردهای متراکم  Midsummer Place  لندن در واقع – 

 انگلستان(.

 [15]بتن خودتراکم  دهندهلیتشكمواد  -4-4

برای ساخت  ازیبا مشخصات واقعی است مواد موردن ازی، معادل بودن مشخصات موردنsccچالش مهم در طراحی مخلوط 

scc :به شرح زیر است 
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 254 – 354مقدار سیمان بین  . معموالًگرددیتعیین م ازینوع و مقدار سیمان بر اساس خواص و دوام موردن سیمان: – 1

 بر مترمکعب است.کیلوگرم 

. اندازه است sccدر  مصرف، قابلشودیدرشت که برای بتن معمولی استفاده م یهادانهتمام سنگدانه درشت: سنگ – 2

کمتر از بتن معمولی است زیرا   scc  دانه درشت درمقدار سنگ یطورکلاست. به متریلیم   24 – 16بین  حداکثر معموالً

و در هنگام عبور از موانع مانند آرماتور  شودیکه باعث کاهش جاری شدن بتن م کندیدانه درشت انرژی زیادی مصرف مسنگ

 .گرددیسبب مسدود شدن بتن م

نیز مناسب است هر دو نوع  sccبرای  شودیریز که برای بتن معمولی استفاده م یهادانهتمام سنگ دانه ریز:سنگ – 3

هرچه مقدار ماسه در مخلوط بیشتر باشد، مقاومت برشی مخلوط بیشتر  باشدیاستفاده مماسه شامل شکسته و گرد گوشه قابل

 است.

مصرف کرد این مواد برای بهبود خواص  sccدر  توانیانواع مواد افزودنی معدنی یا پوزوالن را م مواد افزودنی معدنی: – 4

نام  ، سرباره و روباره راسیلیس کرویم توانی. ازجمله این موارد مرندیگیبتن تازه و یا بتن سخت شده و دوام مورداستفاده قرار م

 برد.

 .شوندیمحسوب م sccها از مواد بسیار مهم برای ساخت فوق کاهنده آب یا فوق روان کنندهفوق کاهنده آب:  – 5

 .شودیمصرف م sccکننده ویسکوزیته برای افزایش مقاومت جداشدگی در مواد اصالح کننده ویسكوزیته:مواد اصالح – 6

هردو مواد افزودنی فعال و خنثی برای بهبود کارایی و همچنین برای  sccبه دلیل الزامات رئولوژی خاص  :4فیلرها – 7

 .رندیگیورداستفاده قرار متعادل در مقدار مصرف سیمان م

 طور طبیعی برای. الیاف فلزی بهباشندیعمومًا فلزی یا پلیمری م رندیگیقرار م مورداستفاده SCC الیافی که در

 منظور کاهش. الیاف پلیمری بهشوندیباال بردن رفتار مکانیکی بتن نظیر مقاومت پیچشی و سختی استفاده م

ردن ها به جهت پر کاستفاده از پرکننده. روندیبکار م یسوزیا افزایش مقاومت در برابر آتشجداشدگی و انقباض پالستیکی و 

 [.17( ]1)جدول  استحکام مالت است شیخلل و فرج بتن و افزا

 

 مواد پرکننده در بتن خودتراکم، منبع: نگارندگان ریتأث :1جدول 

 خصوصیات   نوع مواد پرکننده

شده با الیاف یتتقوبتن خودتراکم  .1

 (NFSCC)نایلون 
 دارای مقاومت کششی باال و پخش یکنواخت در بتن 

 افزایش مقاومت فشاری، خمشی، مدول االستیسیته 

 کاهش جذب آب 

  منجر به کاهش تورم و خروج فشار بخار آب داخلی و بهبود مقاومت در برابر

 گسیختگی

 ی هاترکو کنترل کننده دارای عملکرد مثبت در کاهش یتتقویک  عنوانبه

 یجادشده در بتنا

 در بتن و بهبود رفتار شکننده آن با ایجاد  موجب افزایش توانایی تحمل تنش بیشتر

 هایزترکرارتباط بین 

بتن خودتراکم الیافی حاوی ذرات نانو  .2

 سیلیس
  های چقرمگی، انرژی شکست و مقاومت خمشی بتن خود تراکمیتقابلبهبود 

بتن خودتراکم حاوی الیاف  .3

 پروپیلنیپل
  تغییرات حجمی ناشی از افت بتن واسطهبهآمده  به وجودی هاترککنترل 

  بهبود مشخصات مکانیکی آن اعم از مقاومت کششی، خمشی، قابلیت جذب انرژی 

                                                 
  2. مواد پر کننده جایگزین سیمان برای افزایش مقدار بتن
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 کاهش میزان جذب آب 

 و مکانیکی و اصالح دوام بتن های شیمیایییژگیوبهبود در تغییر شکل و   بتن خودتراکم حاوی میکرو سیلیس .2

 چسبندگی خوب و بهبود مقاومت در برابر جداشدگی 

جایگزین سیمان، دارای مقاومت و  صورتبهوزنی پومیس  15بتن خود تراکم با %  بتن خود تراکم حاوی پومیس .5

 دوام بیشتر در برابر دماهای زیاد

 یری خمیر بتن خودتراکمپذلشکقابلیت  توجهقابلافزایش   بتن خودتراکم با پودر سنگ آهک .6

  هادانهافزایش چسبندگی و اجتناب از جدایی 

  روزه 29افزایش مقاومت فشاری 

 

. این بتن ترکیبی از شودیمی اخیر محسوب هاسالقدم ابداعی مهمی در  (SCLWC) 5توسعه بتن خودتراکم سبک

توصیفگر یک بتن سبک بسیار روان است که  SCLWCی واژهمشخصات مطلوب یک بتن سبک و یک بتن خودتراکم است. 

[. یکی از 13است ]و همزمان نمایانگر مقاومت باالیی در برابر رسوب و جداشدگی  شودیمبدون اعمال انرژی متراکم و خشک 

ن آ پمپ و متراکم کردن لهیوسبهی باالی ساخت، انتقال هانهیهزبه  توانیمکه  باشدیماشکاالت بتن سبک هزینه باالی آن 

 ت.ی را نشان داده استوجهقابلاشاره نمود. از دیدگاه دو خصوصیت اخیر )پمپ و متراکم کردن( بتن خودتراکم سبک، پیشرفت 

. بتن خودتراکم سبک عملکرد بسیار خوبی شودیمی پمپ راحتبهبر حذف کامل عمل متراکم کردن، بتن خودتراکم سبک  عالوه

 [.16دارد ]کارگاهی را  و بتن ساختهشیپی هاالماندر ساخت 

 

 ی ساختمانیهایفناورکاربرد بتن خودتراکم در  -5
و  گرددیها ذکر مدر آن SCCساخت صنعتی ساختمان؛ مورد کاربرد  یهایدر این قسمت با معرفی تعدادی از فناور      

 (.2)جدول  شودیبررسی م بخشدیها مبه آن هاستمیبرای ارتقای این س SCCکه  یازاتیامت

 

 ی ساختمانی با بتن خودتراکم، منبع: نگارندگانهاستمیس(: معرفی 2جدول )

 توضیحات نوع سیستم ساختمانی

 ها با صفحات دوالیهساختمان .1

 با بتن میانی درجا 3Dندویچی سا

 ینگبا کاربری مسکونی تا حداکثر چهار طبقه روی پارک یهاساختمان 

 دیوار و سقف یهاشامل پانل 

 برای  یادر نقش اعضای سازه. 2صورت دیوارهای جداکننده به. 1دیواری  یهاپانل

 یانیروهای لرزه در تحمل بار ثقلی و مشارکت

 از  یهشامل یک شبکه خرپای فضایی چهار ال یااجزای پانلی دیوارهای سازه

و دو الیه  (SCC) میلگردهای ساده به قطر کوچک، یک الیه بتن میانی درجا

 و در دو وجه بیرونی شبکه متریی استایرن به ضخامت چهار تا نه سانتورق پل

 یهابه ضخامت چهار تا هفت سانتیمتر در دو سمت ورق اییزدانهبتن ر شاتکریت

 استایرنپلی

                                                 
5 Self Compacting light weight Concrete 
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بتنی سقف و دیوار با قالب  یهاسازه .2

 یکپارچه

 

 

 

  :بتنی اجراشده در محل  یهاشالوده بتنی درجا، دیوارها و سقفسیستم شامل

ریزی در دیوارها ها که قبل از بتندرها و پنجره یهاقاب یشپ ها وکارگاه، قاب

ر دیوار شده دکار گذاشته یکیمکانیکی و الکتر یساتتأس یو مدارها شوندینصب م

 و سقف

 صورت دال بتنیها نیز بهسقف وی تیر و ستون جابه عنوان عناصر باربردیوارها به 

 درجا

 و به نحو مناسبی  شوندیطور همزمان اجرا مبه یتمامی دیوارهای داخلی و خارج

صورت یک مجموعه بتنی کف به یها، دیوارها و دالشوندیسقف درگیر م با کف و

 .کنندیواحد در مقابل نیروهای جانبی باد و زلزله عمل م

  صورت اجرای  ی از دیوارهای معمولی کمتر است و دربعدسهی هاپانلوزن نهایی

 صحیح یکپارچگی و مقاومت بسیار خوبی در برابر زلزله دارند.

  کلیه بارهای مرده و زنده و نیروهای جانبی وارد بر ساختمان، مانند  هاپانلاین

 کنند.یمنیروی ناشی از باد یا زلزله را تحمل 

  بیشترین صدمات جانی ناشی از ریزش سقف و  طورمعمولبههنگام وقوع زلزله

دیوارهاست اما در این سیستم به علت پیوستگی اجزای سازه خطر ریزش به 

 رسد.یمحداقل 

  الزم برای  هایبینییشیکپارچه فلزی که در آن تمام پ یهاقالباستفاده از

 است آمدهعمل، پنجره و غیره بهر، دیساتمسیرهای توزیع تأس

 همزمان صورتبه هاسقفارها و یودیزی ربتن 

 پس از برداشت قالب ، رنگ و شیشههایسنصب سرو 

  یابی به سطوح صاف و نیاز به بتن با دست منظوربهاستفاده از بتن خود تراکم

ش از پی یساتیتأس هاییستمکار گذاشتن سکارایی و روانی مناسب با توجه به 

 در دیوارها یزیربتن

آرمه با شیوه قالب بتن یهاساختمان .3

 تونلی

 

 دیوار باربر و سقف بتنی یهامورداستفاده برای اجرای ساختمان یهایکی از روش 

 مسلح بتن یهاسقف دیوارها وهمزمان  یزیرو بتن یبندآرماتوربندی، قالب 

 مجموعه سازه یارفتار لرزه و یاکیفیت اجرا، عملکرد سازهبهبود  افزایش سرعت و 

 هالحاظ یکپارچگی اعضا و اتصاالت آن به

  ی الرزهی و رفتار اسازهضمن افزایش سرعت و کیفیت اجرا، بهبود عملکرد

 هاآنمجموعه سازه به لحاظ یکپارچگی اعضا و اتصاالت 
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 ساختهیشپ یهاسیستم ساختمان .2

آرمه با بتن یوارهایمتشکل از سقف و د

 یابتن سبک سازه

 

  متر از تراز  12حداکثر سه طبقه مسکونی روی پیلوت یا  اجراقابلطبقات مجاز

 پایه سازه

  نوعی سیستم صفحات گسترده(large panel)  ی اجعبهیا سیستم(box 

type)  ساخته بتنی به روش برافراشتن یشپهای یستمسدر گروه(tilt up) 

 ی و الیه عایق حرارتی ضمن کاهش وزن دیوارها، اسازهیری بتن سبک کارگبه

 ی در مقابل انبساط و انقباض حرارتیترمطلوبفتار ر

 در  یجهصورت برشی درنتدیواری، تحمل بار ثقلی، بارهای جانبی به یهاپانل

 یک دیوار باربر یا برشی یهاسازه یبنددسته

  زییرصلب کف(، توسط بتن هاییافراگمساختمان )د ساختهیشپ یهاکفاتصال 

به کالف  عبیه میلگردهای اتصال در هر دو قطعهدر محل ت خود تراکم درجا با بتن

 روی شالوده

 تند، هسساخته یش)عناصر باربر قائم و جانبی(، که پانل پ یادیوارهای سازه اتصال

 درجا به کالف و کف یزیربا بتن

 یزیردیواری مجاور )کالف میانی قائم( نیز با بتن یهااتصال بین پانلین تأم 

 بتن خود تراکمتوسط  درجای بدون قالب،

  پایین و  ساختهیشپ با دیوارهای به یکدیگر طبقات ساختهیشپ یهاسقفاتصال

 درجا یزیرباالی سقف، با بتن

 ساز عالوه ساز و فوق روانمواد روان و تن خود تراکم سبکاستفاده از ب در صورت

 ندهکنتحملتوسط مقاطع  هاتنشتر ، انتقال یکنواختدیگر مزایا بر سرعت اجرا و

 ترمطلوب یاعملکرد فیزیکی و سازهو حصول  تنش

 یوارآرمه متشکل از دبتن یهاساختمان .5

 یمهن یهاو سقف یهباربر دوال

 با بتن درجا ساختهیشپ

 

  طبقه 2متر یا  15حداکثر ارتفاع ساختمان از تراز پایه 

  در کارخانه ساختهیشصورت پبتن مسلح به یوارهایقسمتی از دتولید 

 فاصله عرضی نسبت به یکدیگر قرار  از دوالیه بتن مسلح که با شدهدیوارها ساخته

 گیرندمی

 نصب و  سهولتو ونقل در زمان حمل یوارمؤثر در کاهش وزن د هایهال ینفاصله ب

 برپایی

 یزی درجا و همزمان دیوار و سقف و بهبود ربتن ی به دلیلایکپارچگی اعضای سازه

 ساختمانی الرزهعملکرد 

 در  ریزی به صورت یکنواخت سریع و یکپارچهعملیات بتن و کاهش سروصدای

 خودتراکمبتن صورت استفاده از 
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باربر با  یواربتن مسلح د یساختمانها .6

 قالب ماندگار

 

  به طور معمول از جنس( شامل دو الیه فوم عایقEPS است که با فواصل )

از بتن ریزی به قسمتی از دیوار تبدیل متفاوت به موازات هم قرار می گیرند و پس 

 می شوند.

  این دو الیه توسط عناصر مسلح کننده که در بین این دو الیه نصب می شوند، به

 یکدیگر متصل می شوند.

 میلیمتر به  2/2های دیوار وسقف با استفاده از مفتول آهن گالوانیزه به قطر  قالب

وجوه داخلی وخارجی ر د و صورت شبکه جوش شده در محل کارخانه ساخته شده

 هایی از مصالح عایق کننده قرارداده می شودقالب پانل

  عناصر باربر اصـلی در سـاختمان هـای سـاخته شـده بـا سیستم (ICFs)  

دیوارهای باربر )دیـوار هـای برشـی( و سقف های تیرچه بلوک یا دال های تخت 

 مسـلح متعـارف( هسـتند.نسـبتاً نـازک )در مقایسه با ساختمان های بتن 

 نقـش دیوارهـای سـازه ای، بـه عنـوان عناصر اصلی مقاوم در برابر بارهای  اهمیت

جانبی و نیز اعضای اصلی )در ترکیب بادال سقف( برای تحمل و انتقال بارهای 

 .قائم )به علت فقدان تیرها و ستون ها(

 شـکیل نواحی ت ،پیوسـتگی و یکنـواختی عملکرد لرزه ای مناسب به سبب

پالسـتیک در اعضـا و نقـاط بحرانـی سـازه، ماننـد اتصاالت دیوارها به سقف ها یا 

انتظار رفتار ارتجـاعی در خالل حرکت های و اطراف بازشوها به تعویق افتاده 

یکپارچه به دلیل توزیع جـرم و سـختی  (ICFs)نسبتاً قوی زمـین از سیسـتم 

 تقریبـاً یکنواخـت

 افزایش سرعت ساخت کارخانه ای و ابعاد فضاهای معماری کیفیت و فزایشا ،

درصورت  صرفه جویی در بخشهای مختلف هزینه از جمله انرژی و نیروی انسانی

 عدم نیاز به لرزاندن اجزای بتنی با قالب ماندگار

 

 گیرینتیجه -7
صنعت ساختمان در جای جای دنیا به دنبال دستیابی امروزه در پی افزایش نیاز به تولید مسکن و ساختمان، دست اندرکاران 

به مصالح و روش های نوین ساخت برای ارتقاء سطح کیفی ساختمان های احداث شده با حفظ شرایط اقتصادی پروژه ها می 

 باشند. صنعتی سازی حاصل از استفاده از این روش های نوین ساخت، عالوه بر ایجاد سطح کیفی مناسب می تواند در سبک

سازی، افزایش مقاومت در برابر نیروهای قائم و جانبی و طرح معماری مناسب تر تاثیرگذار باشد. با گسترش استفاده از بتن 

ویژگی هایی همچون دوام، کیفیت، تراکم و بهینه سازی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می شوند. بتن خودتراکم بتنی بسیار 

بسیاری از مشکالت بتن معمولی نظیر جداشدگی، آب انداختن، جذب آب، نفوذ پذیری  سیال و روان و مخلوطی همگن است که

و ... را مرتفع نموده و عالوه بر آن بدون نیاز به هیچ لرزاننده ی داخلی یا ویبره ی بدنه ی قالب، تحت اثر وزن خود متراکم می 

د آرماتور خواهد نمود. استفاده از نوع سبک این بتن شود. این ویژگی کمک شایانی به اجرای اعضای ساختمانی با فشردگی زیا

هم در سبک سازی ساختمان ها تاثیر دارد. بهره گیری از خصوصیات این بتن در سیستم های نوین ساختمانی و ایجاد شرایط 

 مناسب برای تحقق این هدف، تحول چشمگیری در صنعت ساخت و ساز کشور محسوب می شود.
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