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چکیده
پیشرفت در فناوری و نیاز روزافزون بشر به انواع سازه های گوناگون سبب شده ،تا تحقیقات وسیعی بر روی خواص ،رفتار مواد
و مصالح تشکیل دهنده آنها ،همچنین بهینه سازی استانداردهای طراحی صورت پذیرد  .بتن فروسیمانی یا به اصطالح
فروسمنت فرم دیگری از بتن مسلح با تسلیحات فوالدی شبکه ای یا مفتولهای با قطر کوچک که مالت ب تن در آنها بتواند نفوذ
کرده و جسمی توپر و سخت را پدید آورد .فروسمنت سازه ترکیبی جدار نازک بوده که در آن یک ماده پر کننده بنام بتن ،با
شبکه های فلزی در سراسر مقطع مسلح شده و به اجرای ساختار بهتری منجر میگردد  .کاربردهای فروسمنت در سازه یا عناصر
سازه ای و ترمیمی ساختمانها که برای آنها مهارت ویژه ای نیاز نیست بسیار ز یاد است.استفاده از این ماده شاید ساده باشد ،اما
در طراحی مخلوط نکات ویژه ای را داشته که آنرا از بتن سنتی متمایز کرده است .هدف این پژوهش آشنا یی با رویکردهای
طراحی ،ضوابط و کاربردهای این ماده ترکیبی و کاربردی است .پژوهش حاضر از نظر ماهیت کاربردی  -توسعه ای ،روش کار
آمیخته یا ترکیبی استفاده شده است.همچنین عالوه بر رعایت اصول علمی پژوهشی ،با هدف کاربردی برای آموزش دانشجویان
ایفای نقش کند.
واژههای کلیدی :فروسمنت ،طرح اختالط ،بتن ،شبکه ،ترکیبی.
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 .9مقدمه
از موضوعاتی که محقیق و پژوهشگران در رشته سازه و ساختمان ،بطور مستمر بر این مسأله وا داشته که عالوه بر دستیابی به
روشهای نوین و فناوریهای جدید ،برای تحلیل و آنالیز سازه ها؛ درصدد دستیابی به مواد و مصالحی باشند که بتوان در ساخت
سازه ها از آنان ان بهره گرفته و نیز سه شرط اساسی زیر را دارا باشند:
الف .اقتصادی بودنب .دارا بودن مقاومت کافی (مطابق استانداردهای موجود){ پایداری و حفظ محیط زیست}ج .سبک بودن از
نظر وزنی(کاهش جرم سازه).
گستردگی موارد استفاده از فروسمنت؛ کارآیی و عدم نیاز به تخصصهای ویژه و نیز فراوانی عناصر تشکیل دهنده که از نکات
برجسته و مثبت فروسمنت است ،عالوه بر سه شرط مذکور ،باعث رجحان و برتری آن بر دیگر رقبای خود شده است.
زیرساخت فکر دستیابی به فروسمنت را میتوان درک صحیح از مفهوم سطح مخصوص در بتن دانست .زیرا طبق تحقیقات
پیشین ،مقاومت بت ن رابطه مستقیمی با سطح فوالدی که بتن با آن در تماس و درگیر است ،خواهد داشت .لذا هرچه این سطح
مخصوص بیشتر باشد ،مقاومت آن در برابر کشش ،خمش ایجاد ترک و دوام بیشتر خواهد شد .از این رو اندیشه استفاده از
تعداد بیشتر تسلیحات فوالدی ،قوت یافته و بدلیل محدود بودن حجم سازه ،بکار گرفتن تسلیحات زمانی عملی میشود که
فوالدها قطر کوچکتری داشته باشند{الگویی برای طراحی جلیقه ضدگلوله} .از طرف دیگر وجود تسلیحات در دو جهت برای
یکسان نمودن عملکرد سازه یا المان فروسمنتی در مقابل بارگذاری ضروری است [1].فناوری فروسیمان با هدف ایجاد یک
فناوری کم هزینه و دوستدار محیط زیست در سراسر جهان به ویژه کشورهای درحال توسعه در حال پیشرفت روزافزون
میباشد .فروسیمان یک نوع بتن مسلح با ضخامت کم است که در واقع ساختارآن از توری با قطر سوراخهای نسبتا کوچک بوده
که با مالت ماسه سیمان درزهای آن پر میشود .این نوع بتن کاربردهای بسیار زیادی از جمله ساخت قایق ،مخازن آب ،سیلوها،
سقفها ،ترمیم سازهها و بسیاری دیگر از کاربردها را دارا میباشد .سازه های فروسیمانی به دلیل سبک بودن میتواند جایگزین
خوبی برای بسیاری از سازهها شود .این بتن به دلیل داشتن توری بعنوان مسلح کننده از ایمنی باالیی به هنگام وارد آمدن
صدمات برخوردار بوده و همچنین به همین دلیل انعطاف پذیری باالیی نیز داشته و میتواند در تمامی شکلهای مورد نظر
ساخته شود.]2 [ .
امروزه استفاده از بتن فروسیمان در اعضای ساختمانی و عمرانی پیش ساخته رو به افزایش بوده و همچنین با توجه به وجود
پارامترهای مختلف تاثیرگذار در طراحی این نوع بتن ،داشتن توجیه اقتصادی ا ین مصالح امری اجتناب ناپذیر میباشد .برای این
منظور یکی از مهمترین مشخصه های این نوع بتن طرح اختالط آن میباشد  .با توجه به اینکه پارامترهای گوناگونی در طراحی
فروسیمان دخیل هستند و مالت آن نیز یکی از ارکان این نوع بتن میباشد ،لذا بهینه سازی این نوع مالت میتواند تاثیرات
مثبتی بر خواص و هزینه های آن داشته باشد[  .]3در این مطالعه ضمن بررسی خصوصیات فروسمنتها و کاربرد در ساخت و
ترمیم سازه ها ،به مباحث و نکات طراحی مخلوط بتن با استفاده از استاندارد جهانی می پردازد.

 .2مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق:
بتن سیمانی ،یا سنگ دج ساختگی است که از مخلوط کردن و بهم زدن جسم چسباننده (دوغاب سیمان ) و سنگدانه ( بعنوان
استخوانبندی مخلوط) و انجام عمل آوری آندو و مراقبت ساخته میشود .بتن سیمانی باربر ،جسم استخوانبندی شده که از
سنگ دانه بندی شده با کمترین جای خالی {رعایت رواداری اندازه  -منحنی گسترده دانه بندی } که دوغاب سیمان آنرا
تبدیل به جسم سخت و سنگی مینماید در گروه بندی سنگدانه ها ،قطر درشت ترین دانه سنگ بستگی به چگونگی استفاده
بتن در زما ن ساخت مالت سیمان دارد .سنگدانه ها تا  8میلیمتر در ساخت بتن مسلح در کارخانه قطعات پیش ساخته ،به
درستی تا  26میلیمتر ،در ساخت بتن مسلح در کارگاه ساختمانی ،به درشتی  3116میلیمتر در ساخت بتن غیر مسلح و

55

فصلنامه رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه ،فنی و مهندسی
سال سوم  ،شماره  ،9تابستان 9399

حداکثر تا  53میلیمتر برای بتن پی و بتن زمحخ درشت تر از  53میلیمتر نیز مصرف شود .بزرگی درشت ترین دانه سنگ در
بتن نباید از  % 22باریکترین جای خالی بتن بیشتر باشد(فضای خالی یا فاصله آرماتورها) .استخوانبندی سنگدانه بتن خوب،
بایستی دارای دانه بندی درشت ترین دانه ها ،کمترین فضای خالی و پیوستگی منحنی دانه بندی باشد .در ساخت بتن ممتاز
 3یا  4گروه سنگدانه دانه بندی شده را با هم مخلوط ( از  2تا 3میلیمتر ،دو یا سه گروه درشت تر از آن) بطوریکه منحنی
شکل دانه بندی پیوسته باشد

شکل - 9ضوابط دانه بندی و محدودیت ابعاد

الزم به ذکر است بتن ممتاز را با سنگهایی از جنس سیلیس یا سیلیکاتی و سیمان ممتاز و با روان کننده جایگزین  16تا 22
 %حجم آب مصرفی ،ساخته میشود (کاهش حجم آب به سیمان ) .سیمان پرتلند ممتاز در زمان تهیه در کارخانه سیمان ،مواد
خام ریزتر آسیاب شده تا واکنش میان آهک و سیلیس در کوره پخت سیمان تندتر شود همچنین کلینکر تولیدی ریزتر آسیاب
و تبدیل به سیمان گردد.]4 [ .
پیشرفت در فناوری و نیاز روزافزون بشر به انواع سازه های گوناگون سبب شده ،تا تحقیقات وسیعی بر بروی خواص ،رفتار مواد
و مصالح تشکیل دهنده آنها ،همچنین بهینه سازی استانداردهای طراحی صورت پذیرد .در اوایل دهه  ،1652ساخت و ساز
های فروسمنتی در استرالیا ،نیوزیلند و انگلستان بطور گسترده پذیرفته شد .از آن زمان به بعد ،هزاران کشتی و سازه فروسمنت
در تعداد زیادی کشور ساخته شد که از فروسمنت برای بهسازی خانه های موجود استفاده میشود .خانه های فروسمنتی با
استفاده از مواد محلی مانند چوب ،بامبو یا چوب بوش به عنوان جایگزینی معادل فوالد در بنگالدش ،اندونزی و پاپوآ گینه نو
ساخته شده اند .بتن فروسیمانی یا به اصطالح فروسمنت فرم دیگری از بتن مسلح با تسلیحات فوالدی شبکه ای یا مفتولهای با
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قطر کوچک که مالت بتن در آنها بتواند نفوذ کرده و جسمی توپر و سخت را پدید آورد .کاربردهای فروسمنت در سازه یا
عناصر سازه ای و ترمیمی ساختمانها که برای آنها مهارت ویژه ای نیاز نداشته بسیار زیاد است[1].
با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و ایجاد نیازهای جدید بشری و همچنین اهمیت ویژه مسائل اقتصادی و معماری  ،استفاده از
مصالح و فناوریهای نوین  ،اجتناب ناپذیر می نما ید .در این راستا فناوری بتن فروسیمانی با خواص منحصر بفرد خود ،بسیار
جذاب و پرکاربرد می باشد  .خواصی همچون مقاومت در برابر ترک خوردگی و همچنین مقاومت کششی بیشتر نسبت به جرم
در مقایسه با بتن مسلح معمولی و نیز سازگاری با محیط زیست ،مقاومت برابر آتش ،عایق بودن در برابر آب و صرفه جو یی در
زمان و هزینه ساخت و ایضا توانایی ایجاد فرمهای هندسی پیچیده ،این فناوری را ممتاز ساخته و باعث کاربردفراوان آن در
ساخت مخازن ،ترمیم سازه ها  ،سازه های با فرم پیچیده معماری ،پانلهای فروسیمانی و پوشش نما ،واحدهای مسکونی،
سقفهای پوسته ای ،گنبد ،سیلوها ،استخرهای شنا و قایقهای ماهیگیری گردیده است [ .]6
امروزه با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و ایجاد نیازهای جدید بشری و همچنین اهمیت ویژه مسائل اقتصادی و معماری،
استفاده از مصالح و فناوریهای نوین ،اجتناب ناپذیر مینماید .در این راستا فناوری بتن فروسیمانی با خواص منحصر بفرد خود،
بسیار جذاب و پرکاربرد است  .خواصی همچون مقاومت در برابر ترک خوردگی و همچنین مقاومت کششی بیشتر نسبت به جرم
در مقایسه با بتن مسلح معمولی و نیز سازگاری با محیط زیست ،مقاومت برابر آتش ،عایق بودن در برابر آب و صرفه جو یی در
زمان و هزینه ساخت و ایضا توانایی ایجاد فرمهای هندسی پیچیده ،این فناوری را ممتاز ساخته و باعث کاربرد فراوان آن در
ساخت مخازن ،ترمیم سازه ها ،سازه های با فرم پیچیده معماری ،پانلهای فروسیمانی و پوشش نما ،واحدهای مسکونی،
سقفهای پوسته ای ،گنبد ،سیلوها ،استخرهای شنا و قایقهای ماهیگیری گردیده است [ .]6
اندازه و دانه بندی ،دانه های سنگ بستگی به کیفیت بتن مورد نیاز و کاربرد بتن دارد .اصوالً دانه های زبر برای ساختن
استخوانبندی بتن بکار می روند و معموالً برای باالتر بردن وزن مخصوص مخلوط حاصله ،مخلوطی از دانه های زبر با ابعاد
مختلف (دو نوع یا بیشتر ) بکار برده میشوند .مهمترین خاصیت کاربردی دانه های ریز (نرم) ،کمک به یکنواخت تر شدن
مخلوط بتن و کارپذیری بیشتر آنست .دانه های نرم به معلق بودن دانه های زبر کمک میکنند .این خاصیت ،باعث افزایش
خاصیت شکل پذیری بتن و همچنین مانع جدا شدن ذرات درشت از خمیر سیمان (در زمان حمل بتن) میشود].[6
تعاریف و مفاهیم تحقیق:
 -ساز و کار (:)Mechanism

الف  -فرایند یا فنی برای رسیدن به یک نتیجه که گاهی اوقات به وسیلۀ عمل یا تالش حاصل میشود ،ترکیب فرایندهای فکری
که نتیجه ای از آنها بدست آ ید .ب  -عملیات ذهنی و فکری که از اثر آن نتیجه ای به دست آید].[12
 -مبانی طراحی(:)Bases of design

مبانی طراحی عبارت است از :حصول ایمنی ،قابلیت بهره برداری ،پایایی و عملکرد مطلوب].[12
 -معیارهای طراحی (:)Design criteria

مجموعه ضوابط فنی هستند که قضاوت و تصمیم گیریهای طراحی بر آنها استوار میگردد].[12
 -طراحی بهینه (:)Design, optimal

طراحی سیستم مبتنی بر انتخاب یا تلفیق مناسب ترین متغیرها (گزینه ها) به منظور به حداکثررسانیدن برخی توابع هدفهای
مورد نظر (مثال سود خالص) بر اساس ضوابط طراحی].[12
تعریف بتن:

بتن سیمانی ،یا سنگ دج ساختگی است که از مخلوط کردن و بهم زدن جسم چسباننده (دوغاب سیمان) و سنگدانه (بعنوان
استخوانبندی مخلوط) و انجام عمل آوری آندو و مراقبت ساخته میشود .بتن سیمانی باربر ،جسم استخوانبندی شده که از
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سنگ دانه بندی شده با کمترین جای خالی {رعایت رواداری اندازه  -منحنی گسترده دانه بندی} که دوغاب سیمان آنرا تبدیل
به جسم سخت و سنگی مینماید].[4
مصارف مصالح سنگی:

سنگدانه ها مصالحی طبیعی یا مصنوعی هستند که در ساخت مالت ،بتن سازه ای یا غیر سازه ای ،بتن آسفالتی ،زیرسازی و
روسازی راهها همچنین را ه آهن به مصرف میرسند .مصالح سنگی باید از نظر مشخصات فیزیکی ،شیمیایی و مکانیکی (ابعاد،
اندازه ،شکل ،دانه بندی) آزمایش سنگ نگاری ،میزان رطوبت سطحی و محتوایی ،مشخصات ظاهری و رنگ (در مورد بتن نما)
با مشخصات فنی پروژه مطابقت نمایند .معادن ،دپوی مصالح سنگی قبل از مصرف مورد آزمایش قرار گرفته و با ذکر دقیق
محل برداشت ،به تصویب دستگاه نظارت برسد].[14

شکل - 2ضوابط الزامی سنگدانه ها مطابق مبحث  9مقررات ملی

سیمان:

مطابق مقررات ملی ساختمان،مبحث نهم ،طراحی سازه های بتن آرمه جدول شکل زیر ارائه شده است:
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شکل  - 3جدول حداقل ،عیار و نسبت آب به سیمان مطابق م 9.مقررات ملی

تاثیر نوع سیمان و سن بتن بر مقاومت فشاری:

بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ،تاثیر نوع سیمان و سن بتن بر روی مقاومت فشاری نسبی بتن در جدول شکل زیر آمده
است:

شکل  - 4جدول مقاومت فشاری نمونه بتنی متداول

تعریف فروسمنت:

فروسمنت نوعى بتن مسلح مى باشد که با نوع معمولى تفاوت دارد .بعبارت دیگر فروسمنت از مالت سیمانى و چندین الیه
و میلگردهاى با قطر نازک ساخته میشود ( ) wire meshاز شبکه هاى فلزى نسبتاً نازک فشرده شده و متصل به هم
مالت سیمانى عالوه بر ایجاد پوششى براى شبک ه هاى فلزى و پر کردن شکافهاى ما بین شبکه ها ،باعث استحکام قطعه
نیزمیشود .[5] .فروسمنت سازه ترکیبی جدار نازک بوده که در آن یک ماده پر کننده بنام بتن ،با شبکه های فلزی در
سراسر مقطع مسلح شده و به اجرای ساختار بهتری منجر میگردد .باید متذکر شد ،فروسمنت عالوه بر کاربردهای بالقوه
بعنوان یک ماده مجزا طبقه بندی شده و رفتاری بسیار متفاوت تر از بتن آرمه را به نمایش میگذارد. [1 ].
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شکل - 5شبکه ها و مفتولهای مورد استفاده در فروسمنت

مشخصات اصلی فروسمنت که آنرا از بتن آرمه سنتی متمایز میکند؛ اندازه ،تعداد و توزیع تسلیحات فوالدی(شبکه فلزی) است.
بعالوه در فروسمنت از مالتی که حداکثر اندازه سنگدانه ها بین  2تا  6میلیمتر است ،استفاده میشود .نسبت سطح فوالد در
بتن به حجم کلی مخلوط را "ضریب پوشش" یا " سطح مخصوص" گویند .این ماده بجای بتن آرمه فروسمنت نامیده شده و
نسبت ضریب پوشش یا سطح مخصوص بیشتر یا برابر  2128در هر میلیمتر باشد. [1 ].

شکل - 6نمودار محدوده مناسب سنگدانه ها برای استفاده در فروسمنت(قسمت هاشور خورده)

کاربرد سنگدانه ها در بتن:
مصالح سنگی بتن با سنگدانه ها معموالً  62تا  82درصد حجم بتن را تشکیل داده ،بسیاری از ویژگیهای فیزیکی،
شیمیایی و مکانیکی بتن به سنگدانه های بتن ارتباط دارد .نقش سنگدانه از دیدگاه ویژگی و مشخصات فنی ،طرح اختالط
و مسائل اقتصادی حائز اهمیت بوده که از منابع طبیعی بصورت رودخانه ای (گردگوشه){ با کسب مجوزهای قانونی جهت
برداشت و استفاده} و یا خرد شده (تیزگ وشه) تولیدی کارخانجات سنگ شکن یا مخلوطی از هردو نوع طبیعی و مصنوعی
باشند .مصالح سنگی به  3دسته سبک ،معمولی و سنگین برحسب توده ویژه تقسیم میشوند .این سنگدانه ها با توجه به
ماهیت جنس سنگها ،روش شکسته شدن میتواند شکل ظاهری گردگوشه ،تیزگوشه یا نامنظم داشته باشند] .[14
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در گروه بندی سنگدانه ها ،قطر درشت ترین دانه سنگ بستگی به چگونگی استفاده بتن در زمان ساخت مالت سیمان
دارد .سنگدانه ها تا  8میلیمتر در ساخت بتن مسلح در کارخانه قطعات پیش ساخته ،به درستی تا  26میلیمتر ،در ساخت
بتن مسلح در کارگاه ساختمانی ،به درشتی  3116میلیمتر در ساخت بتن غیر مسلح و حداکثر تا  53میلیمتر برای بتن پی
و بتن زمحت درشت تر از  53میلیمتر نیز مصرف شود .بزرگی درشت ترین دانه سنگ در بتن نباید از  % 22باریکترین
جای خالی بتن بیشتر باشد(فضای خالی یا فاصله آرماتورها) .استخوانبندی سنگدانه بتن خوب ،بایستی دارای دانه بندی
درشت ترین دانه ها ،کمترین فضای خالی و پیوستگی منحنی دانه بندی باشد .در ساخت بتن ممتاز  3یا  4گروه سنگدانه
دانه بندی شده را با هم مخلوط ( از  2تا  3میلیمتر ،دو یا سه گروه درشت تر از آن) بطوریکه منحنی شکل دانه بندی
پیوسته باشد  .الزم به ذ کر است بتن ممتاز را با سنگهایی از جنس سیلیس یا سیلیکاتی و سیمان ممتاز و با روان کننده
جایگزین  16تا  % 22حجم آب مصرفی ،ساخته میشود(کاهش حجم آب به سیمان) .سیمان پرتلند ممتاز در زمان تهیه
در کارخانه سیمان ،مواد خام ریزتر آسیاب شده تا واکنش میان آهک و سیلیس در کوره پخت سیمان تندتر شود همچنین
کلینکر تولیدی ریزتر آسیاب و تبدیل به سیمان گردد. [4 ].
نقش سنگدانه ها در عملی ات ترمیمی بتن:
عملیات ترمیمی بتن که با استفاده از سنگدانه هایی با ابعاد ،دانه بندی و خصوصیت مشابه با بتن سازه اصلی صورت
میگیرد ،هنوز بعنوان ی ک روش خوب شناخته میشود  .با این حال برخی از مواقع الزم است که سنگدانه های بتن ترمیمی
کمی کوچکتر از حداکثر اندازه سنگدانه های بتن سازه اصلی در نظر گرفته شوند .این امر بدلیل لزوم دستیابی به
مخلوطهای بتنی با کارپذیری زیاد ،بخصوص در هنگام بتن ریزی با لوله های ترمی یا پمپ بتن استفاده میشود .با ید از
سنگدانه های گردگوشه ،با درصد شکستگی پا یین که توزیع گسترده (از نظر منحنی دانه بندی ) و مناسبی داشته ،استفاده
کرد] .[13
مواد افزودنی در بتنهای ترمیمی:
هرگاه عملیات ترمیمی مختص به بخش کوچکی از یک سازه دارای آرماتور بندی فشرده است (یا بصورت فروسیمانی اجرا
شود) به کمک مواد افزودنی فوق روان کننده( نوع ممتاز) تا قابلیت روان شدن الزم برای بتن فراهم شود .همچنین به
منظور حفظ پایداری مخلوطهای بتنی ،احتیاج به اصالحاتی در مشخصات اجزای بتن ممکن است نیاز باشد .در صورت
احتمال وقوع تأخیر قابل توجه ،بین زمان اختالط و بتن ریزی ،باید از مواد دیرگیر کننده {مطابق استانداردها و با دستور
مهندسین مشاور دستگاه نظارت} استفاده شود تا گیرش بتن به تعویق افتد اما در صورت استفاده از آب سرد در ساخت
بتن گاهی نیار به دیرگیر کننده نیست .در عملیات ترمیمی بتن ریزی برای سازه های بتن مسلح بزرگ یا بتن غیر مسلح
حجیم ،به منظور رسیدن به مقاومت الزم ،مقدار سنگدانه ها با ابعاد کوچکتر را کمی بیشتر در نظر میگیرند اما در عوض
میزان مصرف سیمان را تقریبا  % 26افزایش میدهند .این تمهیدات ضمن افزایش چسبندگی و قابلیت جابجایی بتن از
کاهش مقاومت آن در اثر آب شستگی و عدم ایجاد تراکم جلوگیری میکند  .الزم به ذکر است پیش از اجرای عملیات
ترمیمی سطوح آسیب دیده توسط برس سیمی ،یا لوازم مکانیکی آنرا برداشت .برای رش آرماتورها با توجه به تعداد و قطر
کم در فروسمنت بهتر است از وسایل مکانیکی نظیر قیچی استفاده شود] .[13
ماتریس مخلوط بتن:

بطور عمده مصالحی که بعنوان مخلوط در این ترکیب بتنی استفاده میشود؛ سیمان پرتلند ،آب ،شن و ماسه و افزودنیها
معدنی یا مجاز:
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شکل - 7طرح اختالط بطور شماتیک

با توجه به نیاز ونحوه کاربرد فروسمنت باید بعضی یا تمام موارد زیر را برآورده کند:
 - 1درجه سختی؛ نفوذپذیری و مقاومت فشاری آن میبایست باال باشد.
 - 2دارای درجه انقباض پایین بوده و در برابر خوردگی شیمیایی مقاوم باشد.
عوامل موثر بر خواص مالت شامل:
 - 1نسبت آب به سیمان
 - 2نسبت ماسه به سیمان
 - 3دانه بندی پیوسته ،شکل ،حداکثر ابعاد و کیفیت ماسه
 - 4مواد افزودنی
 - 6شرایط خودگیری بتن
 - 5اختالط ،بتن ریزی ،قابلیت ویبره کردن و لرزاندن.

شکل  - 8جدول مقادیر تقریبی اختالط بتن در رده های مخ تلف مقاومت
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مواد سازنده فروسمنت:

شکل  - 9عناصر تشکیل دهنده فروسمنت

مصالح سنگی فروسمن ت عمدتا ریز دانه بوده و از استاندارد ( ) ASTMپیروی میکند:

شکل  - 91نمودار دانه بندی استاندارد سنگدانه ها

ماتریس مخلوط بتن معموال بیش از  % 66حجم فروسمنت را تشکیل میدهد .استاندارد شن و ماسه مطابق ( ) ASTMدر
نظر گرفته میشود] .[1
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شکل  - 99حدود مناسب ابعاد سنگد انه ها

طرح مخلوط بتن ،روند تعیین نسبت اجزای بتن است به نحویکه بتن تا حد امکان مقرون به صرفه شود و الزامات مورد نیاز
شامل خواص فیزیکی ،مکانیکی و دوام برآورده شود .طرح مخلوط به مفهوم فرآیندی است که طی آن ترکیب مناسب اجزای
بتن ،طبق مشخصات فنی داده شده ،تعیین گردد .ساز و کار طراحی مخلوط پیچیده و تخصصی است ،زیرا با تغییر دادن یک
متغیر ممکن است خواص بتن بصورت متضاد تحت تاثیر قرار بگیرد .بنابراین ،طرح مخلوط بتن ،هنر متعادل کردن این اثرهای
متضاد است .البته در مخلوط ممکن است معیارهایی دیگری مانند کاهش جمع شدگی ،خزش و  ...در نظر گرفته شود .روشهای
متفاوتی برای طرح اختالط بتن در دنیا ارائه شده؛ روشهای طرح مخلوط بتن ملی ایران(برگرفته از استناندارد آلمانی) ،روش
طرح اختالط انگلستان( ) BSو روش استاندارد طرح اختالط آمریکا(. [6 ]) ACI
جدول - 9روشهای طرح اختالط]. [9
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پارامترهای موثر در طرح اختالط:
 کارآیی و روانی مناسب
 دوام (بستگی به؛ نوع سیمان  -نوع سنگدانه  -حداقل/حداکثر سیمان(عیار) – حداکثر نسبت آب به سیمان(
استفاده از مواد افزودنی ).

) -

 مقاومت (مقاومت مشخصه  -انحراف معیار  -کنترل کیفیت)
 سنگدانه ها (ایجاد ساختار بتن – کاهش فضای خالی)
).
 نسبت آب به مواد سیمانی (
 سیمان (نوع سیمان  -ترکیب شیمیایی  -ریزی/نرمی). [6 ].
روشهای تعیین نسبتهای طرح اختالط:
اهداف از بکارگیری نسبتهای صحیح مصالح مورد استفاده در بتن در تدوین طرح اختالط بتن؛ رسیدن به مقاومت کافی –
تأمین دوام کافی  -رسیدن به اسالمپ مورد نظر ،است]  .[6مصالحی که در ساخت بتن از انها استفاده میشوند عبارتند از:
مصالح سنگی
سیمان
آب
مواد افزودنی.
مواد افزودنی به بتن در طرح اختالط:
این مصالح باید تامین کننده ضوابط طراحی سازه و سازگار با شرایط محیطی ان باشند ،در م صالح مصرفی بتن معموال
درصدهای بسیار کمی از مواد زیان آور مانند رسها دیده میشود ،باید توجه داشت که درصد ان از مقادیر مجاز تجاوز
ننماید ،اگر به هر علتی مصالح مصرفی دربتن منطبق با ضوابط طراحی تشخیص داده نشد باید به دقت اثرات ان بر طراحی
بررسی شود و تدابیر الزم اتخاذ گردد.
فوق روان کننده ها در مقایسه با روان کننده ها دارای اثر قویتری هستند .این مواد ضمن حفظ انسجام بتن و بدون کاهش
مقاومت آن باعث افزایش کارایی بتن یا مالت میشوند .عالوه بر این ،این مواد قادرند آب مورد نیاز بتن را به میزان  26تا
 36در صد کاهش داده لذا باعث افزایش بسیار زیاد مقاومت میشوند .توسعۀ آیندة تولید بتن ،وابسته به افزودنیها مخصوصاً
فوق روان کننده ها است .از مهمترین این افزودنی ها مواد روان کننده و فوق روان کننده هستند .عملکرد اصلی مواد
افزودنی روان کننده ،افزایش کارایی بتن یا مالت و یا به نوعی دیگر ،کاهش آب الزم برای اختالط بتن و یا مالت و لذا
افزایش مقاومت بتن است .همچنین استفاده از این مواد باعث صرفه جویی مصرف سیمان در بتن و باعث سادگی عمل
تراکم بتن می گردد و مانع آب انداختن بتن میشود.افزودنیها یی که در بتن استفاده میشوند به دو دسته کلی شمیایی و
معدنی تقسیم میشوند :مواد افزودنی شیمیا یی نظیر حباب سازها ،اشاره کرد و میتواند برخی ازمزیت این حبابهای محبوس
بعد از سخت شدن بتن اشاره نمود:


افزایش کارا یی بتن و امکان بتن ریزی در حجم باالی آرماتور.
ممانعت از جداشدگی دانهها که به آب انداختن بتن منتهی میشود.
موادی که آب مصرفی در طرح اختالط را کاهش میدهد:



با کاهش دادن نسبت آب به سیمان مقومت باالتری را به بتن میدهد.
افزایش کارا یی بتن بدون نیاز به افزایش نسبت آب به سیمان.





افزودنیهای معدنی :مواد افزودنی معدنی را به منظور افزایش کیفیت مطلوب بتن ،کاهش نارسایی و یا تغییر بعضی از مشخصه
های بتن به آن اضافه می نمایند.
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 - 3پیشینه و سابقه تحقیق:
جدول  - 2پیشینه تاریخی تحقیقات

 - 3روش شناسی تحقیق:
پژوهش حاضر باتوجه به بیان مسأله؛ در حیطه یک تحقیق علمی می باشد که از حیث هدف ،کاربردی و به نوعی توسعهای
است[  .]18که با توجه به روش فراترکیب (روش کیو ) راست آزمایی شده که بعنوان پژوهش آمیخته[  ]22به منظور
الگوبرداری بین رشته ای می باشد .روش آمیخته بحث شده (کمی  -کیفی ) ،که کاربرد وسیعی در حوزه علوم انسانی
(پژوهشهای کیفی ) دارد بنام روش فراترکیب معروف است و شاید بتوان اظهار نمود در حیطه پژوهشگری حوزه فنی و
مهندسی ،این مقاله جزو نخستین آثار است که سعی در معرفی و توسعه کاربردهای آن به منظور کمک به پژوهشگران
بکار گرفته شده است .نظرات خبرگان؛ مدیران و سرپرستان پروژه با روش فراترکیب و کیو تدو ین شده و ارائه میشود.
مراحل تحقیق:

برای دست یافتن به اهداف پژوهش ،از طبقه بندی اطالعات استفاده شده است .بطوریکه برای تجزیه و تحلیل کمی ،آمار
توصیفی و نمودارهای فراوانی پارامترها مشخص گردید که از طریق آن معیارهای مهم مشخص گردی دند پس از ارسال
فرمهای اطالعاتی و پیگیری های مکرر جهت دریافت پاسخ آنها اطالعات دریافت شده مورد بررسی و تجز یه و تحلیل قرار
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گرفت .برای تحلیل داده های کیفی بدست آمده از تحقیقات کتابخانهای سه فعالیت کلی انجام شده است که عبارتند از:
تلخیص داده ها ،عرضه دادهها و نتیجه گیری .تلخیص دادههای کیفی به صورت انتخاب از میان دادهها ،خالص ه کردن
عبارتها یا اختیار عبارات مترادف ،منظور داشتن آنها در دستهبندیهای وسیعتر و امثال آنها میباشد که درجلسات
گروهی تیم پژوهش صورت گرفته است(مصاحبه با خبرگان و ارائه پرسشنامه به روش دلفی ) ]21 [ .و [  .]22در این
پژوهش از روش فراترکیب برای مقایسه ،تفسیر ،ترجمه و ترکیب چارچوبهای مختلف استفاده میشود .روش شناسی
فراترکیب به ترجمه مطالعات کیفی به یکدیگر و به فهم عمیق پژوهشگر برمیگردد .ترجمه ها تنها به تفسیرهای فردی
اشاره نمیکند بلکه اختالف بین مطالعات مختلف را معلوم میکند و پژوهشگران را قادر می سازد تا همزمان درک کنند که
چطور مطالعات مختلف به یکدیگر مرتبط هستند روش شناسی فراترکیب و روش کیو[  ]23در آن از نوع پژوهشهای
آمیخته (کمی -کیفی) است .روش شناسی فراترکیب و روش کیو ،روشهایی ترکیبی شامل بکارگیری همزمان روشهای
کمی و کیفی هستند؛ بنابراین ،نتایج بررسی و تحلیل اطال عات بدست آمده در این پژوهش دربر گیرنده استخراج عوامل
اصلی مورد اشاره در مطالعات پیشین و همراستایی این بررسیها به عالوه انجام مصاحبه کیو برای استخراج دیدگاهها و
تفکرات صاحبنظران است ..این پژوهش منطبق با رویکرد  6مرحله ای نوبلت و هیر[  ]23است که شامل فازهای  . 1شروع؛
 . 2تصمیم بر مواردی که مرتبط با مطالعه  . 3خواندن مطالعات؛  . 4تعیین ارتباط مطالعات با یکدیگر؛  . 6ترجمه مطالعات به
یکدیگر؛  . 5ترکیب است؛ ترجمه ها و  . 6بیان کردن و شرح تلفیق و ترکیب است[ ]22
 -مدلهای تطبیقی و مقایسه ای:

اندیشیدن بدون مقایسه غیرقابل تصور است .بدون مقایسه ،کل تفکر و پژوهش علمی نیز غیر قابل تصور است .مطابق نظر
محققان علوم اجتماعی ،همه موارد تجربی را بنحوی متضمن مقایسه قرار دادند .مطالعات تطبقی به شناخت شباهت و
تفاوتها واحدهای کالن اجتماعی عالقمند است .هر قدر تعداد مطالعات کاهش یابد امکان آزمون و استدالل هم کم میشود
علت پیش آمدن پیچیدگی علّی است .محققان به کمک تحلیل مقایسه کیفی یا بطور خالصه روش تطبیقی پیچیگی
ترکیبات مختلف شرایط بوجود آورنده آنها را مطالعه کنند[ .]22
 - 4بررسی و ارزیابی تطبیقی الگوی بهینه سازی طرح اختالط و قابلیت پیش بینی مقاو مت فشاری بتن:
انجام پروژههای وسیع تحقیقاتی بر روی مواد مختلف تشکیل دهنده بتن و آزمایش بتنهای مختلف با مواد جدید در
سالهای آخر قرن اخیر منجر به پیدایش بتنهایی شده که عالوه بر تأمین مقاومت ،خواص دیگری از این ماده نظیر دوام،
کارایی ،نرمی و مقاومت در برابر عوامل مختلف را دستخوش تغییرات اساسی نموده است .باید اذعان نمود که نتایج
تحقیقات سالهای آخر قرن حاضر و ادامه آنها میتواند نگرش تازهای به بتن بعنوان یک ماده ساختمانی پرمصرف داده که با
مقاومت فشاری خوب و خواص ویژه بتنهای جدید ،نظر اکثر دستاندرکاران پروژههای بزرگ عمرانی را در جهان بخود
معطوف سازد .تعیین مقاومت فشاری بتن اغلب از طریق آزمایشهای مخرب صورت میگیرد که زمان بر و پر هزینه است.
مدلهای پیش بینی مقاومت فشاری بتن بدلیل صرفه جویی در زمان و هزینه همواره مورد توجه محققین بوده اند .بویژه
آنکه در دهه های اخیر رشد دانش بشر در زمینه هوش مصنوعی منجر به گسترش مدلهای پیش بینی مبتنی بر هوش
مصنوعی شده است .اما دستیابی به مدلی قابل اعتماد ،چالش پیش روی پژوهشگران بوده و توجه آنان را به مقایسه دقت
مدلهای مختلف معطوف کرده است .بتن بعنوان پر مصرف ترین و مهمترین مصالح ساختمانی قرن بیستم معرفی شده
است که مواد تشکیل دهنده آن به وفور یافت میشود بهینه سازی مصالح ساختمانی از جمله بتن یکی از پایه های توسعۀ
پایدار میباشد و اصول ابتدایی آن بر صرفه جویی در استخراج منابع طبیعی ،صرفه جویی در مصر ف انرژی ،حفظ محیط
زیست و بکارگیری ضای عات صنعتی و مواد مضر برای محیط زیست و ..استوار است .پژوهشهای بسیاری در زمینه بتن با
هدف رسیدن به مقاومت فشاری باالتر ،دوام و پایایی بیشتر و کاهش آالیندگی در ساخت بتن انجام گرفته است .عالوه بر
تستهای آزمایشگاهی متعدد ،روشهای رایانه ای بسیاری را نیز به خدمت گرفتند .محققین در سراسر دنیا با روشهای
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هوش مصنوعی و الگوریتمهای برنامه ریزی به ارائه مدلهایی جهت پیش بینی پارامترهای مختلف مصالح ساخت پرداخته
تا توجه ویژه ای به این مبحث محاسبات شود .تعیین مقاومت فشاری بتن اغلب از طریق آزمایشهای مخرب صورت میگیرد
که زمان بر و پر هزینه است .مدلهای پیش بینی مقاومت فشاری بتن بدلیل صرفه جویی در زمان و هز ینه همواره مورد
توجه محققین بوده اند .بویژه آنکه در دهه های اخیر رشد دانش بشر در زمینه هوش مصنوعی منجر به گسترش مدلهای
پیش بینی مبتنی بر هوش مصنوعی شده است .اما دستیابی به مدلی قابل اعتماد ،چالش پیش روی پژوهشگران بوده و
توجه آنان را به مقایسه دقت مدلهای مختلف معطوف کرده است[ .]15در ادامه بحث به دو نمونه از تحقیقات خارجی
صورت گرفته بعنوان مقایسه تطبیقی با مباحث فروسمنتی اشاره میکنیم:
*** یک روش آماری برای بهینه سازی طرح مخلوط بتن:
بهینه سازی طرح مخلوط بتن فرایندی برای تعیین مخلوطی است که مجموع هزینه های مواد تشکیل دهنده کمترین
میزان و در عین حال عملکرد مورد نیاز بتن مانند مقاومت کار و دوام را بیشینه برآورده شود  .مواد اولیه بتن را میتوان به
دو گروه طبقه بندی کرد :خمیر سیمان و سنگدانه  .اگرچه کیفیت خمیر سیمان عمدتاً با نسبت آب به سیمان تعیین
میشود ،اما مقدار خمیر سیمان مورد نیاز برای دستیابی هدفمند به کیفیت مناسب بتن بستگی به ویژگیهای سنگدانه ها
دارد .این خصوصیات عمدتاً شامل مساحت سطح و حفره ها در سنگدانه ها است .در حالیکه سطح مخصوص توسط شکل
و حداکثر ابعاد سنگدانه ها تعیین میشود ،فضای خالی عمدتا توسط توزیع گسترده اندازه ذرات سنگدانه ها تحت تأثیر قرار
میگیرد  .با استفاده از دانه بندی مناسب مصالح ،همچنین با افزایش نسبت سنگدانه/سیمان میتوان مقدار خمیر را کاهش
داد .با تنظیم سطوح مخصوص یا ضریب پوشش فاکتورهای اصلی مخلوط مانند نسبت آب به مواد سیمانی ،نسبت حجم
درشت دانه به نسبت کل سنگدانه ،و میزان یا عیار مسیمان یا نسبت ماسه به سیمان میتوان به طرح اختالط بتن را
بهینه کرد .برای بهینه سازی طراحی مخلوط بتن با استفاده از روش کامل تجربی یا روشهای کامال تحلیلی و یا روشنیمه
تحلیلیو یا روشهای آماری را مورد ارزیابی قرار داد  .روشهای کامالً آزمایشی شامل مجموعه گسترده ای از آزمایشات است
که گاه به صورت آسعی  -خطا انجام میشود و نتایج بهینه سازی اغلب فقط برای طیف محدودی از مواد محلی اعمال
میشود .روشهای تحلیلی به جستجوی مخلوط بهینه بتن مبتنی بر دانش دقیق درباره وزنهای خاص اجزای مخلوط و
فرمولهای اساسی خاص ،کمک می کند تا تجربه قبلی بدون انجام کارهای تجربی گران و پرهزینه حاصل شود  .روش (نیمه
تحلیلی ) بر اساس ترکیب پایگاه داده های تجربی و یا مدل های پیش بینی تجربی توسعه یافته و ابزارهای مختلف تحلیلی
مانند شبکه عصبی مصنوعی ،الگوریتم ژنتی ک ،و برنامه ریزی ریاض ی و روشهای آماری تلفیق یا ترکیب میشود( ) 2214
در مقاله " جی نامیونگ و همکاران "2218 ،معادله رگرسیون برای پیش بینی مقاومت فشاری بتن درجا ارائه شده است.
برای این هدف ،از مطالعه داده های نسبتهای طرح مخلوط بتن آماده و نتایج تست فشاری در کارگاه ساختمانی استفاده
شده است .در این مطالعه از  1442نتا یج تست مقاومت فشاری بدست آمده از مورد  66نمونه های متفاوت استفاده شده
است .انواع مخلوطها با مقاومت فشاری مشخص شده  ، 18~26MPaنسبت آب به سیمان - 2136~2152حداکثر اندازه
سنگدانه ها  26میلیمتر و اسالمپی در حدود  12 ~16 cmاست .عوامل اصلی مؤثر بر مقاومت فشاری بتن با استفاده از
تحلیل همبستگی انتخاب شده و سپس تحلیل رگرسیون خطی چندگانه برای پیش بینی مقاومت فشاری با توجه به
نسبت آب به سیمان عیار سیمان و نسبت سیمان به ماسه انجام شد .از ا ین مطالعه نتیجه گیری زیر استنباط میشود:
انحراف استاندارد از فشاری مقاومت بتن درجا با توجه به .ACI214تقر یباً " عالی" است با این حال ،مقاومت فشاری نمونه
های عمل آوری شده در آب آزمایشگاه (  ) 14 ~ 26%بیش از مقاومت فشاری مشخص ه نمونه های کارگاه ساختمانی
است .بر اساس نتا یج حاصل از تحلیل همبستگی عوامل تأثیرگذار نسبت آب به سیمان ،سیمان به سنگدانه است .نسبت
آب به سیمان (

) از همه در قابل اعتماد برای پیش بینی مقاومت و دوام تأثیرگذارتر است .معادالت پیش بینی

مقاومت فشاری بودند برای بتن درجا با نسبت آب به سیمان (  ) 2136 ~ 2152تهیه شده است و مقاومت فشاری مشخص
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شده از ( ) 18~ 26 MPaدر مدت عمر  6و  28روزه ،با فرمول آبرامز با توجه به عیار سیمان و نسبت سیمان به ماسه
اصالح شده اند .خطای پیش بینی استاندارد از معادله پیش بینی(  ) 111 MPaاست .برای پیش بینی مقاومت فشاری در
 6روز و  28روزه معادله زیر بدست می آید.

شکل  – 92فرمول آبرامز برای مقاومت  7و  28روزه نمونه بتنی

بحث و بررسی پیش بینی مقاومت فروسمنت بدون انجام آزمایش نمونه:
با توجه به مطالعات صورت گرفته ،بحث و تبادل نظر نویسن دگان با صاحبنظران صنعت ساختمان ،بویژه طرح و ساخت
بتن ،نقاط مبهم و مغایری پیش آمد .مثال چگونگی پیش بینی مقاومت فشاری بتن با استفاده از طرح اختالط بتن؛ به
تحقیقات جالبی در مورد بتن سنتی رسیدیم که منطقی و موجه بود اما در بحث پیش بینی مقاومت فروسمنت بر اساس
مد ل طرح اختالط بدون نمونه گیری به نتیجه معقول و قابل اطمینانی دست نیافتیم .حتی در آیین نامه بتن امریکا تاکید
بر ساخت نمونه و آزمایش آن شده بود .لذا در جلسه ای که خدمت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر رامشت رسیدیم نکات
بسیار ارزشمندی فرمودند که بطور خالصه ذکر میشود:

شکل  – 93معرفی استاد برجسته و صاحبنظر عالیقدر

با توجه به ریز دانه بودن سنگدانه ها و محدودیت ابعاد آنها جهت اتصال کامل با خمیر سیمان و شبکه های فلزی ،ایجاد
محیط یکپارچه ،سنگدانه در فرو سمنت برخالف بتن معمولی یا سنتی خاصیت استخوانبندی و استحکام را نداشته بلکه
مجموعه عناصر ساختاری فروسمنت در کسب مقاومت ،دوام و پایایی جسم ترکیبی حاصل تأثیر گذار هستند .لذا پیش
بینی مقاومت بدون ساخت نمونه قابل قبول نیست و خطاها بیش از مقدار مجاز خواهد بود ،یعنی قابلیت اعتماد به نتیجه
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آزمایش مخدوش است .همچنین تنها مرجع طراحی و کنترل در طرح  -ساخت فروسمنت ( ) ACI 64611 R-18 , 2218
است .نمودار روابط انعطاف پذیری فروسمنت مطابق شکل زیر است:

شکل  - 94نمودار روابط انعطاف پذیری فروسمنت

همچنین در این استاندارد ،روابط تغییر شکل بار  -تنش مستقیم برای فروسمنت با انواع روشهای مختلف تقویت بصورت نمودار
شکل زیر نشان داده شده است:

شکل - 95روابط تغییر شکل بار  -تنش مستقیم برای فروسمنت با انواع روشهای مختلف تقویت
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- 5نتیجه گیری
بتن در مقیاس بزرگ یعنی ماده ای که بشر امروز در تمامی زیر ساختهای مهم و حیاتی خود بکار برده است ،فروسمنت یک
ماده نوآورانه است و در دسترس بودن مواد و سهولت ساخت و ساز ،آن را در کشورهای در حال توسعه برای مسکن  ،و
ساختارهای ذخیره آب و مواد غذایی مناسب می کند .فروسمنت به عنوان ماده مناسب برای ترمیم یا تعمیر عناصر سازه ای و
تقویت عملکرد آن است .از آنجاییکه عملکرد فروسمنت تا حد زیادی به ویژگیهای مش تقویت کننده ،عیار سیمان ،نسبت آب
به سیمان ،نسبت سیمان به سنگدانه ،در نهایت گستردگی دانه بندی و رعا یت محدودیت حداکثر ابعاد بستگی دارد ،نیاز به
تعیین و مشخص کردن دامنه بهینه از خواص برای مش ،مانند فاصله سیم ،قطر سیم و ویژگیهای سیستم مش وجود دارد.
روشهای استاندارد ساخت فروسمنت و تأثیر شکل که به واسطه آن شکلهای جدید تولید می شود باید مورد بررسی قرار گرفته
و مزایای آن بدست آید  .با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد  ،پتانسیل بسیار خوبی برای کشورهای در حال توسعه و توسعه
یافته دارد .همچنین در پایان باید اشاره کرد که تعیین مقاومت فشاری نها یی بتن در مراحل ابتدا یی تهیه بتن مشکل است و
اغلب دقیق ترین روش آزمایشهای مخرب هستند که زمان و هزینه تولید را باال می برند .بعالوه بدلیل رقابت شد ید در بازار
بتن ،کارگاههای تولید بتن و قطعات پیش ساخته بتنی مایل نیستند که وقت و هزینه خود را با آزمایشهای مخرب و بدست
آوردن طرح اختالط مناسب از طریق آزمایشهای متعدد هدر دهند .پیش بینی مقاومت فشاری در مالتهای میتواند تاثیرات
مثبتی بر خواص و هزینه های آن داشته باشد اما با توجه به ریز دانه بودن سنگدانه پیش بینی دقیق به هیچ عنوان ممکن
نیست  .مثالً مقدار محاسباتی بدست آمده از راه حل گرافهای مندرج در آیین نامه ) 613 (ACIدرصد بزرگتر از مقدار حاصل از
آنالیز دقیق است یعنی  % 613خطا .از آنجا که  ACIقرن دوم پیشرفت دانش بتن را آغاز می کند ،هدف اصلی منشور آن
"تأمین یک راه دوستانه/منصفانه/معقول در یافتن بهترین راههای انجام همه نوع کارهای خاص و گسترش دانش است" .در
راستای دستیابی به این هدف  ACI ،از فعالیتهای عمده بخصوص کمیته های فنی که گزارشهای جامع ،راهنماها ،مشخصات و
کدها را تهیه میکنند ،پشتیبانی می کند.

 - 6تقدیر و تشکر:
از زحمات ارزشمند است اد گرانقدر ،دانشمند فرزانه؛ جناب آقای دکتر محمدحسن رامشت ،تشکر و قدردانی میشود.همچنین؛
به پاس نکو داشت اسطوره اخالق ،علم و انسانیت؛ چهل سال تالش دلسوزانه پدر مدیریت پروژه و ساخت ایران؛ استاد فقید ،مینویی روان،
جناب آقای دکتر سیّد مجتبی حسینعلیپور ادای احترام نموده و ی ادشان را تا همیشه زنده نگه میداری م.

مراجع:
] .[1دکتر رامشت ،محمدحسن ،1363 ،سازه های فروسیمانی و کاربردهای آن ،انتشارات پی ام کوثر ،فروردین  ،63تهران.
] .[2اسکندری ،حمید و امیرحسین مددی ،1363 ،مدلسازی و بررسی بهینه سازی طرح اختالط بتن فروسیمان ،همایش ملی معماری،
عمران و توسعه نوین شهری ،تبریز.
] .[3عظیمی پور 1محمد و حمید اسکندری ،1363 ،طراحی و پیش بینی مقاومت فشاری مالت فروسیمان ،ششمین کنفرانس ملی سالی انه
بتن ایران ،تهران.
] .[4حامی ،احمد ،1362 ،راهنمای بتن ساز ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ دهم ،تهران.
] .[6حاتمی برق 1فرزاد؛ امی رسجاد مصطفوی و فرشاد حاتمی برق ،1363 ،بتن فروسیمانی و کاربرد آن در سازه ها ،پانزدهمین کنفرانس
دانشجوی ان عمران سراسر کشور ،ارومیه.
] .[5طالبی السکی ،عبارس ،1366 ،فروسمنت و کاربردهای آن ،نشریه فن و هنر،سازمان نظام مهندسی ساختمان گیالن ،شماره ،62
رشت.
] .[6دکتر رامشت ،محمدحسن ،1385 ،فناوری بتن ،انتشارات نیک پی ،چاپ ،1تهران.

82

فصلنامه رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه ،فنی و مهندسی
سال سوم  ،شماره  ،9تابستان 9399

] .[8مبحث اول مقررات ملّی ساختمان ایران ،1362،تعاریف ،دفتر مقررات ملّی ساختمان ،نشر توسعه ایران ،ویرایش اول  ،62تهران.
] .[6دکتر روانشادنیا ،مهدی ،قنبری ،میالد ،1364 ،مدیریت تولید و اجرای بتن ،انتشارات سیمای دانش ،تهران.
].[12احمد،اس.اچ ،شاه ،اس.پی ، 1383 ،بتنهای توانمند و کاربردهای آنها ،مترجمان؛ پروفسور علی اکبر رمضانیانپور  -دکتر موسی مظلوم،
انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،چاپ دوم ،زمستان  ،83تهران
] .[11مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان ایران ، 1362،طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه ،دفتر مقررات ملّی ساختمان ،نشر توسعه
ایران ،ویرایش اول  ،62تهران
] .[12نشریه ،1383 ،266فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور ،سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،دفتر امور فنی ،تدوین معی ارها و
کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله ،انتشارات سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،تهران.
] .[13دکتر رهایی ،علیرضا ،نعمتی ،سعید ،1382 ،ارزی ابی مقاومت و روشهای ایمن سازی سازه های بتنی ،انتشارات دانشگاه صنعتی
امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ،تهران.
] .[14دکتر روانشادنیا ،مهدی ،1362 ،تأسیسات تولید مصالح سنگی در کارگاههای عمرانی و معدنی(سنگ شکن ،انتشارات نوآور ،تهران.
] .[16مونتهئیرو ،پائولو ،مهتاناشر،پوویندار،1362 ،ریزساختار ،خواص و اجزای بتن (تکنولوژی بتن پیشرفته) ،مترجمان :پروفسورعلیاکبر
رمضانی انپور ،دکتر پرویز قدوسی ،دکتر اسماعیل گنجیان،نشر دانشگاه امیرکبیر چاپ  ،6تهران.
] .[15دکتر رامشت ،محمد حسن ،گرگین کرجی،آرش ،1365 ،پیش بینی مقاومت فشاری بتنهای حاوی خاکستر پوسته برنج با شبکه
های عصبی مصنوعی  ،پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران ،معماری و مدی ریت شهری ،دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی ،تهران
] .[16ریکسون ،راجر ،میلوگنام ،نوئل ،1362 ،مواد افزودنی شیمیایی بتن ،مترجمان؛ علیرضا صالحین ،رضا عسگری اصل ،انتشارات
دانشگاهی فرهمند ،تهران
[ .]18نوبخت ،محمدباقر ،1365 ،روش تحقیق پی شرفته برای دانشجوی ان کارشناسی ارشد و دکتری ،انتشارات جهاد دانشگاهی ،تهران.
[ .]16صفا بخش ،رضا ،1362 ،پژوهش در مهندسی ،انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر  ،تهران
[.]22خلیلی شورینی ،سی اوش ،1362 ،روشهای تحقیق آمیخته ،انتشارات ی ادواره کتاب،چاپ سوم ،تهران.
[.]21میرزایی ،خلیل ،1366 ،مقاله نویسی؛ از بحثهای نظری تا رویه های عملی ،انتشارات اندیشه احسان ،تهران.
[ .]22ریگین ،چارلز ،1366 ،روشهای تطبیقی فراسوی راهبردهای کمی و کیفی ،مترجم؛ محمد فاضلی ،انتشارات آگه ،تهران.
]54[. Noblit G.W., Hare R.D8551.. Meta–Ethnography: Synthesizing qualitative studies.Newbury Park, CA:
USA.
[56]. ACI 26548R-81, 5181, Design Guide for Ferrocement, American Concrete Institute,USA.
[52] .Namyong.Jee ,Sangchun .Yoon & Cho Hongbum,5181, Prediction of Compressive Strength of In-Situ
Concrete Based on Mixture Proportions, Journal of Asian Architecture and Building Engineering, ISSN: 84641218 (Print) 8461-5125 (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/tabe51
[54] .Ahmad. Shamsad * and Saeid A. Alghamdi,5186, A Statistical Approach to Optimizing Concrete Mixture
Design, ScientificWorldJournal. 5186; doi: 8148822551865248245.
http://www.artasaze.com

83

