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امــروزه و در دوران بحــران اقتصــادی کنونــی که همه 
تولیدکننــدگان و دســت انــدرکاران صنعت زیر فشــار و 
چرخه تورم لجام گســیخته غوطه ورنــد و حتی پاره ای 
از آنها را به ورطه ســقوط و ورشکســتگی کشانده است، 
ما تولیدکنندگان به ایــن نیازداریم که کاربرد روش های 
علمی و آموخته های جهانی را باخردورزی و دلسوزی به هم 
آمیزیــم و در این اوضاع تنها خــرد و هوش جمعی )همکاری و 
همفکری با اعضای انجمن( موثرترین ابزاری اســت که بنگاه های 
اقتصــادی لرزان را کمک می کند تا دوام و بقاء واحد تولیدی خود 

را با تصمیم گیری های درست و سنجیده حفظ نمایند.
مدیــران بنگاه های اقتصادی تولیدی در هــر زمان نیاز به برنامه ریزی 
خــاص خود دارند در زمان بحران به برنامــه ریزی بحران، با اطالع از اوضاع 
روز نیاز دارند تا بتوانند دامنه فعالیت های اقتصادی خود را در مسیری درست 

و سودآور به پیش برند.
فراموش نکنیم که شــرکتها، آینــده خود را در حال، خلق مــی کنند، واحدهای 
تولیدی با بهره گیری از تعدادی از اصول متداول قابل قبول اقتصادی و اتخاذ روشهای 
نوین از قبیل آمادگی برای شرایط سخت تر، کاهش هزینه ها، کاهش ساعات کاری، فروش 
نقدی و افزایش نقدینگی، هم پیمانی دراســتفاده ازفضا وزمان کار)مشارکت در تولید( معاوضه 
در مواد اولیه اضطراری، ابتکار و خالقیت در طراحی و تولید محصول جدید و احترام به حمایت از 
مالکیت فکری و در نهایت مزیت رقابتی خود در بازار هدف حفظ نمایند، این امر مستلزم محیطی 
سالم است که در آن تولیدکنندگان عضو انجمن با اطمینان از یکدیگر و فعالیت مضاعف و نوآورانه 

خود این دوران بحرانی را با کمترین خسارتی سپری کنند.
دیگر از راه کارهای برون رفت از بحران تحمیلی ناخواســته پیش رو روشــی اســت که در آن 
شــرکتهای تولیدی صنایع شیمیایی ســاختمان و دیگر تامین کنندگان مواد اولیه به شکل گروه 
هایی که از نظر فکری و مسافت کارگاهی نزدیک ترند، با تعامل و ایجاد همکاری متقابل و ارتباط 
منســجم می توانند در شــکلی جدید از فعالیت اقتصادی و با تشــکیل ))خوشه های همفکر(( با 
مشــارکت خود، کارایی و بهره وری را باال برده و فرایندهای پیشــرفت و دوام بنگاه های تولیدی 

خود را استمرار بخشند.
ما معتقدیم که کاالی تولیدی این صنعت می تواند در عرصه بازار منطقه ای حرفی برای گفتن 
داشته، همینطور باید بتواند به نحو موثری در سطح کشور خرید و فروش و از طریق رقابت سالم 
و ســازنده در بازار هدف از نظر محصوالت تولیدی، افزایش کارایی و رعایت استانداردهای ملی 
در نهایت بهره وری باال و چه از نظر ایجاد اطمینان در خریداران استمرار داشته و با مشارکت 

و همفکری انجمن بتوانیم ورود کاالی مشابه ساخته شده خارجی را سخت تر کنیم. ■
سردبیر

همگان از ســیل کاالی چینی فاقد کیفیت رنج 
می بریــم و روز به روز هم هجوم این ســیل فراتر 
می رود و گستره بیشتری از بازار مصرف کنندگان، 
تولیدکنندگان، فروشندگان مواد اولیه و غیره و غیره 

را فرا می گیرد.
انگیزه های این تهاجم دامنه های بسیار وسیعی 
دارد که در توان بیان من ناتوان نیست ولی آنچه را 
که به ذهن کوچک من می رســد را با زبانی هرچند 

الکن اعالم می دارم.
1- براســاس گزارشــاتی که بانک جهانی اعالم 
داشــته و میدارد درجه بندی نرخ مالیات در کشور 
ایران برابر با 44درصد از ســود است و به زبان دیگر 
تمامی تالش و کوشــش یک واحد تولیدی بایستی 
44 درصد آن را در این مسیر هزینه نماید در حالی 
که شاخص های بسیاری از کشورهای دیگر ارقامی 
به مراتب نازلتر و کمتر را بیان داشــته اند و اگر هم 
افزایش را در کشــورهایی شــاهد بوده ایم با شیب 
بســیار مالیم و در طول ســالیان انجــام گرفته که 
 Much( تولید کننده توانســته است با ازدیاد تولید
Production( حواشــی و زیان ناشی از آن شیب را 

جبران نماید.
ناگفتــه نماند کــه معموالً این افزایش و شــیب 
معموالً در نادر کشورهایی بوده که درآمدهای نفتی 
سرشــار و از ســایر درآمدهای زیرزمینی و معادن 
برخوردار نبــوده و موازنه بودجه ســالیانه را از راه 
مالیات بر صنایع و دیگر مسیرها فرآوری نموده اند.

2- ســازمان تامین اجتماعی هم مجموعاً معادل 
30درصد از هزینه های دستمزد را دربر می گیرد و 
در مواردی این اقدام به چندین برابر بیش از آن هم 

افزایش می یابد.
برای مثــال من در یــک کارگاه تولیدی تمامی 
اقالم بیمــه را که شــامل )7درصد+23درصد( می 
باشــد را اعمال و در وجه ســازمان تامین اجتماعی 
کارسازی می کنم و ســپس جهت فروش تولیدات 
خود متوســل به قراردادی با یکی از ارگانها و نهادها 

و یا پیمانکاران اینگونه ســازمانها می شویم بدیهی 
است برای تحویل و نصب کاالی خود از گروهی که 
خود درکارگاه به آنها آموزش داده ام و همه ماهه هم 
لیســت بیمه آنها را به سازمان مربوطه اعالم داشته 
ام اســتفاده خواهم کرد ولی این بار هم 15/9درصد 
از مبلغ هزینــه های تهیه و تحویل را به ســازمان 
تامین اجتماعی خواهم پرداخت و جالب اینجاســت 
که چون اینگونه اقالم از محل مبلغ قرارداد فیمابین 
برداشــت و به حســاب تامین اجتماعــی واریز می 
گردد در سوابق خدمت بیشــتر و یا سقف دریافتی 
کارکنان هم محاســبه نمی گردد؛ تنها از من لیست 
افــراد مجری مطالبه می شــود و در صورتی که در 
ارائه لیست تاخیر کنم جریمه ای دیگر به من تعلق 
خواهد گرفت بدون آنکه این لیست مبنای محاسبه 
قرار گیرد و رقم 15/9درصد از کل قرارداد من کسر 

و یکجا به حساب تامین اجتماعی واریز می گردد.
3- عدم تثبیت نرخ ارز و مبحث سیاســت های 
ارزی از جمله مسائلی است که من قادر نخواهم بود 
لیست قیمت تولیدات خود را برای حداقل یک ماه و 
به صورت ثابت عرضه نمایم و همواره مجبور هستم 
در اســتعالم بهاء و پیشنهاد فروش خود جمله ذیل 

را قید نماییم. 
)لطفاً با توجه بــه تغییرات نرخ ارز و ارزش انواع 
مصالــح و مواد اولیــه داخلی و خارجــی به هنگام 
ســفارش قیمت را مجدداً اســتعالم فرمایید( حال 
تصور کنید یک طراح و محاســب چگونه می تواند 
برای برآورد خود اطالعات قبولی را دســت و پا کند 
و پــروژه ای جمع بندی نموده تا پایان برگفته های 

اولیه خود ثابت قدم بماند.
4- افزایش همه روزه قیمت انرژی های متفاوت و 
خدماتی که نهادها و وزارت خانه های مختلف ارائه 
می کنند و هیچگونه حساب و کتابی ندارد. به عنوان 
نمونه: دفتر کاری به عنوان یک شــرکت تولیدی در 

اختیار دارم.
- هزینه برق من به عنوان یک محل کار اداری به 

مراتب بیشتر از واحدهای دیگری است که به صورت 
مسکونی استفاده نمی شود.

- انشــعاب آب من از زمانی کــه کاربری اداری 
محســوب می شــود هزینه ای حدود دو برابر دارد 
و برایم جالب اســت بدانم اگر ســازمان آب هم به 
عنوان یک شرکت عرضه کاال )آب( به کار خود ادامه 
می دهد چرا نرخ هــای متفاوت دارد و چرا من که 
یک تشکیالت تولیدی هستم و باصطالح کارآفرینی 

انجام داده ام باید مبالغی مضاعف را پرداخت کنم.
- حتی هیئت مدیره ســاختمان هم تحت تاثیر 
همین عوامل شــارژ ســاختمان را برای واحد غیر 
اداری 750.000 ریال و برای واحد هم اندازه ای که 
من در اختیار دارم و اداری است 2.000.000 ریال 

اعمال می دارد.
اضافه می نمایم که شــهرداری هــم برای اینکه 
من خواسته ام دفترکارم از موقعیت اداری برخوردار 
باشــد و به کلیه قوانین کشورم احترام گذارده باشم 
مبالغی را جهت هر مترمربع به میزان 8.000.000 

ریال دریافت نموده است.
5- مشکالت دریافت آرم استاندارد یا گواهی نامه 
های فنی و هزینه های آن مبالغ دیگری اســت که 
ارزش افــزوده تولید را بیش از بیش افزایش خواهد 

داد.
آیا تصور می کنید با این مشکالت دست و پاگیر 
و افزایش بی حســاب و کتاب این هزینه ها و قیمت 
ها و صدها مورد دیگر که ذکر مصائب است و مثنوی 
هفتاد من می شود قادرم با هجوم کاالی چینی و یا 

اروپایی رقابتی داشته باشم.
آیا بهتر نیســت من هم چون هزاران فروشــنده 
کاالی بــی نام و نشــان و اصطالحاً زیــر پله ای در 
جراید فقط یک شماره تلفن همراه بدون قید آدرس 
اعــالم کنم و از گزنــد تمامی موارد فــوق در امان 

بمانم؟ ■
رئیس هیات مدیره انجمن

چرا دیگران بازارهای 
ایران را در دست 
می گیرند ...؟

شــرایط  در  پذیری  رقابــت 
بحــران اقتصادی جهـــانی

وضعیـت همکـــاران 
صنفـــی در شرایـط 
بحـران کنـونی ایـران
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گفتگو با مهندس هادوی متولد مهر ماه سال 
1317درشهر بانه؛ اما اصالتاً آذری است. به دلیل 
شغل پدر که ارتشی بود دائم در حال سفر بوده و 

دوره دبستان و دبیرستان را در دو سه شهر مختلف 
ایران گذراند. وی دیپلم خود را در ارومیه گرفته و 

یک سال پس از اخذ دیپلم عازم کشور آلمان و آنجا 
وارد دانشکده شیمی دانشگاه فنی مونیخ شده است. 

تحصیالتش را در رشته فوق لیسانس مهندسی 
شیمی به پایان برده و با وجود 74 سال سن سخت 

کوش و امیدوار است. 
فیروز هادوی در دوران باز نشستگی دبیری 

انجمن صنفی تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت 
ساختمان رابر عهده گرفته است. وی در خصوص 

پایان تحصیالت و بازگشتش به کشور چنین 
می گوید:

پس از پایان تحصیالتم به ایران بازگشتم و مشغول 
فعالیت در مهندسی فروش شرکت آلمانی هوخست 
شــدم. رشد و توســعه و نیاز به انبوه سازی مسکن و 

اجرای پروژه هــای بزرگ عمرانی لزوم اســتفاده از 
تکنولوژی روز در صنعت ساخت و ساز را موجب شده 
بــود. با توجه به این امر ضــرورت راه اندازی صنعت 

تولید مواد شیمیایی ساختمان به وجود آمده بود.
در واقع با بیان روند پیشرفت این صنعت قصد دارم 
تاریخچه تولید مواد شمیمیایی ساختمان در ایران و 
مراحلی که طی نموده است را بیان نمایم. باید اضافه 
نمود که اســتفاده از مواد وارداتی شیمی ساختمان 
بیش از دو ســه دهه زودتر از راه اندازی تولید داخلی 

آغاز گردیده بود.
در اوایل دهه 50 تعداد انگشت شماری از شرکتها 
قدم های اولیه برای تولید مواد شیمیایی ساختمان را 
برداشــتند و هر شرکتی بنا بر توانایی و امکانات خود 
سعی می کرد تعدادی از فرآورده های مورد نیاز داخل 

را تولید و روانه بازار مصرف نماید. 
با توجه به نیاز روز پروژه ها شرکتی به نام بتوشم 
در سال 55 تاسیس گردید و اولین تولیدات خود در 
زمینه انواع چسب کاشی و مالت تعمیری را روانه بازار 

مصرف نمود که با استقبال خوبی از سوی پروژه های 
معتبر روبرو شد به طوری که واردات چسبهای کاشی 

از خارج متوقف گردید.
پــس از پیــروزی انقالب فعالیت فــوق تحت نام 
شرکت آتروپات شــیمی ادامه پیدا نمود. در طی 33 

سال راه کارهای
اعمال شــده در مدیریت شــرکت را می توانم به 
طور خالصه با این تقســیم بندی برای شما توضیح 
بدهم: به دلیل موانعی که در سالهای جنگ تحمیلی 
برای واردات در کشور وجود داشت سیاست آتروپات 
شــیمی بر بررسی و شناسایی مواد اولیه تولید داخل 
کشور و استفاده از آنها در فرآوری تعدادی از تولیدات 
مورد نیاز ســاخت و ساز کشــور بود. با اعمال روش 
فوق شرکت قادر گردید طی سالهای جنگ تحمیلی 
مقــداری از احتیاجات خود برای ادامــه فعالیتهای 

تولیدی را تامین نماید. 
مرحله دوم فعالیت شرکت با برداشته شدن موانع 
واردات آغاز شد. شــرکت آتروپات شیمی نمایندگی 

یک شــرکت آلمانی را کــه از تولیدکنندگان بزرگ 
افزودنی های بتن بود بر عهده گرفت. 

در دهه 60 ارائه افزودنی های غیراستاندارد سبب 
بروز برخی مشکالت اساسی در پروژه ها شد به طوری 
که باور مصرف آنها در بتن را به شــدت زیر ســوال 

برده بود. 
 شرکت آتروپات شــیمی در آن زمان با ارائه مواد 
با اســتاندارد جهانی به پروژه های بزرگ توانست در 
راه کمرنگ کردن این برداشــت نادرست قدم مثبتی 

بردارد. 
 سیاســت دیگر شرکت آتروپات شیمی برقراری و 
ارج نهادن بر ارتباط با محافل دانشگاهی، علمی و فنی 
بود. می توان گفت در اواخر دهه 60 همکاری نزدیک 
و ارزشمندی بین صنعت شیمی ساختمان و دانشگاه 
آغاز و باهمکاری در برپایی همایش ها، ســمینارها و 
جلسات سخنرانی در این موارد؛ قدم های اساسی در 
راه توســعه فرهنگ استفاده درست از صنعت شیمی 
ســاختمان در سازندگی کشور برداشته شد که هنوز 
هم در راستای دستیابی به آینده روشنتری ادامه دارد.

با ابراز تمایل شــرکت آلمانی مبنی بر شــراکت 
بــا آتروپات شــیمی فرصتی پیش آمد تــا با تحقق 
بخشیدن قدم به قدم به این شراکت، شرکت آتروپات 
شیمی با تغییر نام تجاری تبدیل به شرکت ب. آ. اس. 
اف ایرانیان شود. اکنون نیز فعالیتهای خود را پس از 
ادغام در شــرکت ب. آ. اس. اف به عنوان )بخش مواد 

شیمی ساختمان( در شرکت مادر ادامه می دهد. 
هدف از این واگذاری دســتیابی به پیشرفته ترین 
تکنولــوژی روز و از طرف دیگر تحکیم و ثبات آینده 

تشکیالت به وجود آمده بود.
بامعرفی تکنولــوژی روز و عرضه فــرآورده های 
اســتاندارد همراه با ســرویس مناســب معتقدم که 
توانســته ایم سهم خود را در مورد نوع کیفیت بخش 
صنعت شیمی ساختمان در کشور با موفقیت ادا کنیم.

دیدگاه شما در ارتباط با آینده ی این  ■
صنعت چیست؟

اوالً بخش مواد شیمیایی ساختمان صنعت بسیار 
وســیعی است و از گروه های بســیار زیادی تشکیل 
شــده؛ از جمله افزودنی های بتن، عایق های صدا و 
رطوبت، آب بندی ها، کف ســازی ها، چسب ها و... 
اگر بخواهم زیر مجموعه این گروه ها را نیز ذکر نمایم 

خیلی بیش از این خواهد شد. 
همــان طور که همه می دانند علــم و تکنولوژی 
به شــدت در حال رشد می باشد و این شامل بخش 
شیمیایی صنعت ساختمان نیز می شود. بنابراین من 
فکر می کنم اگر بخواهیم آن را با علم پزشکی مقایسه 
کنیم، فعاالن در صنعت شیمی ساختمان نیاز دارند 
که عالوه برداشــتن آگاهی کلی از این رشته، دارای 
»تخصــص هایی نیز در ارتباط بــا زیرمجموعه های 

این بخش از صنعت باشــند« یعنی هر شرکتی باید 
ســعی کند که هر یک از همکارانــش را در یکی از 
بخشهای فوق آموزش دهد تا بتوانند بهترین سرویس 
را به مشتریان ارائه نمایند. امروزه تنها آگاهی سطحی 
نســبت به افزودنی ها، کف ســازی و یــا آب بندی 
جوابگوی ارائه سرویس فنی مناسب نخواهد بود؛ زیرا 
هر یک از این موارد دارای سیســتم های مختلف با 
پیچیدگیها و مســائل مختص به خود می باشند که 
فقط با داشتن دانش و آگاهی کافی است که همکاران 
مهندسی فروش توانایی حل مسائل ساخت مدرن را 

دارا خواهند بود. 
 مایلم به عنوان مثال تاکید نمایم که درتکنولوژی 
بتن با داشتن فقط آگاهی سطحی از افزودنی ها نمی 
توان ســرویس خوبی برای به وجود آوردن یک بتن 

خوب و مناسب به مصرف کنندگان ارائه داد.
به عقیده من مطالعه اساســی و دادن آموزشهای 
علمــی- فنــی در این صنعــت راهکاری اســت که 
شــرکتهای معتبر باید درنظر بگیرنــد. می دانیم که 
امروزه در بسیاری از کشــورهای پیشرفته دانشکده 
های شیمی ساختمان مشــغول پرورش کارشناسان 

این رشته تا درجه دکتری می باشند. 
 یکی دیگر از موارد مســئله ای اســت که به مواد 
اولیه ی مورد نیاز صنعت شــیمی ساختمان باز می 
گردد. اســتفاده از مواد اولیه داخلی عالوه بر نوآوری 
بــرای صنعت و باال بــردن کیفیت ارائــه خدمات با 
تولیدات داخلی می تواند صرفه جویی های اقتصادی 
برای مصرف کننده و صرفه جویی ارزی برای کشــور 
به همراه داشته باشــد. برای مثال چسب کاشی که 
در اواســط دهه 50 تولید آن آغاز شــد عالوه برآنکه 
یک سیســتم مدرن را جایگزین یک سیستم سنتی 
نمــود امتیازات فنی واقتصادی قابل توجهی را نیز به 

همراه داشت.
 امروزه شاهد هستیم که صرفه جویی ارزی ناشی 
از وجــود تولید داخلی این چســبها با در نظرگرفتن 
بازار مصرف و قیمت های بین المللی رقمی در حدود 
100- 150 میلیون دالر را شــامل می شــود. کاری 
که شــاید در اوایل چندان بزرگ به نظر نمی رسید 
می بینید که چه صرفه جویی ارزی ارزشمندی را به 

همراه داشته است. 
در حرکت به ســوی خود کفایی ضروری است که 
کوشش هر چه بیشتر در جهت به کارگیری مواد اولیه 
تولید شده در داخل کشور انجام گیرد حتی اگر فقط 
شــامل سیمان و ماســه مصرفی برای تولید فرآورده 

های پودری باشد.
انواع مختلف فرآورده های پودری وارداتی که بیش 
از 95درصد مواد تشکیل دهنده آنها شامل سیمان و 
ماسه صنعتی می باشد به 2 یا 3 برابر قیمتی که می 
توان این محصــول را در داخل تولید کرد به فروش 

می رسند. 

 شاید وظیفه انجمن باشد که امکان مشاوره دادن 
به دســت اندرکاران این صنعت در زمینه استفاده از 
مواد اولیه به وجود آورده و به این ترتیب قدم مهمی 
در راه صرفه جویی بیشتر ارزی و دسترسی آسان به 

مواد اولیه مورد نیاز صنعت شیمی ساختمان بردارد.
به عقیده من توســعه پایدار در یک کشور بستگی 
اساسی با پیشرفتهای صنعتی در آن کشور دارد. یکی 
از این راهها جایگزین نمودن قدم به قدم محصوالت 
وارداتی با فرآورده هایی است که امکان تولید آنها در 

داخل فراهم می باشد.
باعث بســی خوشحالی اســت که شاهد کوشش 
ارزشمند شــرکت های مختلفی باشیم که به دنبال 
تولید مواد اولیه و اساسی مورد نیاز در صنعت شیمی 
ساختمان کشور هســتند. با شناخت کلی که من از 
فعالیت این شرکت ها دارم به طور یقین به هدف خود 
رسیده و با توجه به شرایط موجود تولیدات آنها مورد 

استقبال قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر شــرکت شما صادرات  ■
انجام می دهد؟

از آنجایی که من دیگر مســئولیت شــرکت را بر 
عهده ندارم فقط راجع به دوران مدیریتم می توانم به 
شما اطالعات بدهم. تعداد انگشت شماری صادرات به 
آذربایجان، قزاقستان، ارمنستان، پاکستان و یا توسط 

پیله وران به عراق، افغانستان و ترکمنستان داشتیم.

چه موفقیت هایی به دست آورده اید؟  ■
موفقیت های من در چارچوب برنامه های شرکتی 
که پایه گزار آن بوده و مدیریت مداوم آن را 34 سال 
بر عهده داشتم قرار می گیرد که رئوس آنها را به این 

ترتیب می شود ارزیابی کرد: 
 1. تشــخیص نیاز بازار ساخت و ساز مدرن ایران 
به محصوالت شیمیایی ساختمان و راه اندازی قدم به 
قدم تولید این محصوالت از جمله در ابتدا چسبهای 
کاشی و مالتهای تعمیراتی در کشور. این شرکت یکی 
از پایه گذاران تولید داخلی فرآورده های شــیمیایی 

قلمداد می شود. 
 2.مســئله کمک به اشاعه فرهنگ استفاده از این 
مواد که امروزه در صنعت ساختمان سازی مدرن غیر 
قابل اجتناب اســت. به عبارتی دیگر بدون استفاده از 
این مواد اصوالً دیگر نمی توان ساخت و سازی مقاوم 

و با دوام را متصور بود. 
3-یکــی از موفقیتهای بــا ارزش دوران مدیریت 
من در شرکت، به وجود آمدن مدیران و کارشناسان 
برجســته و ارزشــمندی بود که نه تنها با توانایی و 
تجربیــات خود باعث توانمندی و افزایش پتانســیل 
های این بخش از صنعت کشــور که با کسب آگاهی 
و دانش آن در چارچوب شــرکت آتروپات شیمی، از 

عوامل موثر در پیشرفت شرکت بودند.

گفتگو با پیشکسوتان

گفتگو با مهندس فیروز هادوی

فراموش نکنیم اگر توانسته ایم افقهای دور را تماشا کنیم، مسلماً بر روی شانه های پیشکسوتان صنعت ایستاده ایم
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های مشــترک به سوی اهدافی برای ایجاد اجتماعی 
ســالم و پیشــرفته که ورای اهداف تجاری قرار می 
گیرنــد، باید در کنار فعالیتهای تجاری خود همزمان 
در چارچوب انجمنها به فعالیتهای صنفی و اجتماعی 
نیز بپردازند. این یک وظیفه تاریخی و بدهی همگانی 

به سرزمین امان می باشد. 

از  ■ اســتفاده  کردن  نهادینــه  برای 
محصوالت داخلی در مصرف کنندگان چه 

باید کرد؟
 ایــن امر به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کاال 
دارد. بایــد به مصرف کننده آگاهــی الزم را بدهند. 
سیاست شرکتها باید به نحوی باشد که تا آنجایی که 

می توانند از مواد اولیه داخلی استفاده کنند. 
 باید ایــن حقیقت را بپذیریم که نقش اساســی 
در اســتفاده از محصوالت شــیمیایی ســاختمان را 
معیارهای فنی و در اصل توانایی محصول در رفع دراز 
مدت مشــکل مربوطه بازی کرده و هزینه استفاده از 

آن نباید پایه اصلی تصمیم گیریها قرار گیرد.

لطفاً خاطراتی از سالهای فعالیت خود  ■
برای ما بازگو کنید؟ 

تمــام دوران فعالیتم برای من خاطره بود وقتی با 
دوســتان صحبت می کنیم مرتباً خاطره تعریف می 

کنیم؛ اما بعضی خاطرات منفی و شیرین هستند.
یکی از خاطرات برجســته من مربــوط به زمانی 
اســت که فعالیت خود را آغاز کردم )سال 56(؛ یکی 
از پــروژه های نظامی که مدیــر خرید و پیمانکار آن 
آلمانی بود بعد از تســت نمونه 50 تن چسب پودری 
ســفارش داد. برای شرکتی که بیش از دو، سه ماهی 
از شــروع فعالیتش ســپری نشده و ســعی می کرد 
فرآورده های کاماًل جدید خود را به بازاری که امکان 
آشنایی با چنین محصوالتی را نداشت، فروش 50 تن 
در آن زمان پیروزی بزرگ و ســد شکنی به حساب 
می آمد. تحقق این امر دلیل جشــنی بود که که ما با 

همکارانمان در عصر آن روز برگزار کردیم.
 خاطره دیگــری که دارم در ارتبــاط با تبلیغات 
تلویزیونی و سینمایی بود که ما برای آشنایی عمومی 
برای سیستم کاشیکاری با چسب راه اندازی نمودیم 
و در ایــن رابطه یکی از همــکاران صنفی تلفن کرد 
و از اجــرای این برنامه خیلی تشــکر و تمجید نمود. 
وی اظهار داشــت که متعاقب پخــش این تبلیغات 
درخواســتهای زیادی حتی از شهرستانها برای خرید 

چسبهای کاشی دریافت نموده است. 
 این داســتان یکی از خاطرات شیرین و برجسته 
دوران کاری من می باشــد. زیرا ضمن تایید عملکرد 
شــرکت از ســوی یکی از رقبای همکار، نشــانی از 
جانشینی یک سیستم سنتی پر زحمت با یک سیستم 
مدرن داشت. امروزه شاهد آن هستیم که ده ها واحد 
صنعتی، انواع چسبهای کاشی و سرامیک را به لیست 

محصوالت تولیدی خود اضافه نموده اند. ■

باید این اصــل را در مدیریــت پذیرفت که هیچ 
شرکتی بدون داشتن مدیران، کارشناسان و همکاران 
توانا در هر بخش قادر به کســب موفقیتهای بزرگ با 
استفاده از شرایط ایجاد شــده در شرکت، در زمینه 

کاری خود نخواهد بود.

فرهنگ  ■ اشــاعه  به  کمک  فرمودید 
اســتفاده، این کمک به چه صورتی بوده 

است؟
در رابطه با مسئله اشــاعه فرهنگ استفاده از این 
مواد می توانم به همراهی و همکاری این شــرکت با 
محافل دانشگاهی و علمی فنی اشاره کنم. در حقیقت 
برقراری ارتباط بین دانشگاه و صنعت که این به یکی 
از خطوط اصلی فعالیت تبدیل شــده بود. این مورد 
یکــی از امتیازات و موفقیت های بزرگ و مورد تایید 
شرکت محســوب می شود. همچنین این شرکت در 
صنعت ساخت و ســاز کشور در ارتباط با محصوالت 
عرضه شده و ارائه سرویس فنی مرتبط با آن به عنوان 

شرکتی با کیفیت باال ارزیابی می شد. 

با وجــود کیفیت  ■ آنکه  پس علــت 
محصــوالت داخلــی هنوز هــم مصرف 
وارداتی  محصــوالت  مصرف  به  کنندگان 

عالقمند هستند چیست؟
دلیل اول اصوالً بخاطر جو عدم اعتمادی است که 
نسبت به محصوالت داخلی وجود داشته و دارد. نکته 
دوم اینکه مصرف کننده همیشــه به سمت استفاده 
از ایــن محصوالت نمی رود. بلکه یــک عده ای این 
محصوالت را وارد و شاید با سوء استفاده از وجود جو 
عدم اعتماد توزیع می کنند. این شــرکت های توزیع 
کننده هســتند که باید محصوالت با کیفیت ایرانی 
را جایگزیــن محصوالت وارداتی نمــوده و به عرضه 
آنها بپردازند. شــاید مصرف کننده ای که محصوالت 
خارجی را با قیمت گران تر تهیه می کند اصاًل آگاهی 
از مشابه ایرانی آن نداشته باشد. متاسفانه پیمانکاران 
خارجی که پروژه های مسکن مهر را انجام می دهند؛ 
از ترکیه و شــاید هم از چین کاالهای مورد نیاز خود 
را وارد نموده و با این کار به صنعت و کارآفرینی ایران 

لطمه شدیدی وارد می نمایند.
بنابراین این خود مسئولین و دست اندرکاران اداره 
امور کشور از جمله وزارت صنایع و سازمان استاندارد 

هستند که باید مانع بروز چنین خطاهایی شوند. 
ما متاسفانه کامیونهایی را مشاهده کرده ایم که در 
سال "تولید ملي؛ حمایت از کار و سرمایه ایراني" بار 
خود را که شامل چسب پودری سرامیک تولید کشور 
ترکیه می باشــد در کنار پروژه های شــهرداری در 
سطح شهر تهران تخلیه می کنند و این کار تنها هدر 
دادن ارز کشــور است. این نوع چسب پودری حتی با 
کیفیت بهتر را هم می توان به آســانی و اقتصادی تر 

در داخل کشور تهیه نمود. 

را  ■ هنگامی که تولید چســب کاشی 
شروع کردید کیفیت کار چگونه بود و با چه 

مشکالتی روبرو بودید؟
من مشکلی نداشتم. این امر علت دارد من مهندس 
شــیمی هســتم و کار برد مواد شیمیایی برای من نا 
آشنا نیســت. مدت هفت ســال هم در یک شرکت 
خارجی مشغول فعالیت بودم و یکی از بخش هایی که 
تحت نظر من بود بخش محصوالت شیمی ساختمان 
بــود و همه نیاز بازار را از طریــق واردات تامین می 
کردیــم. پس از تصمیم برای راه اندازی تولید داخلی 
چسبهای کاشی و سرامیک اولین نمونه ها را آماده و 
پس از آزمایش به پروژه شهرک اکباتان و دو پیمانکار 
خارجی ارائه نمودم و هر ســه پروژه نمونه ها را تایید 

نمودند. 
مشــکل در پیدا کردن کاشــیکار آشنا با سیستم 
چسب بود که امکانپذیر نبود. لذا مجبور به استخدام 
کاشــیکار از آلمان شدیم. کارگران شرکت درمدت 3 
ماه کار با کاشــیکاران آلمانی تبدیــل به اولین گروه 
هایی شــدند که باعث توسعه ســریع سیستم نصب 

کاشی و سرامیک با چسب شدند.

خارجی  ■ های  نمایشــگاه  در  تاکنون 
شرکت کرده اید؟

ما فقط در بیشتر نمایشگاه های داخلی شرکت می 
کردیم. از آنجایی که محصوالت ما نوآوری هایی بودند 
که باید معرفی می شدند. لذا شرکت در نمایشگاه ها 
امری ضروری بود. بخاطر نوسانات ارزی و نو پا بودن 
این صنعت در کشــور و به عالوه عدم امکان رقابت با 
ترکیه من در دوران مدیریت شرکت هیچگاه به فکر 

شرکت در نمایشگاه های خارجی نبودم.
فکر می کنــم در حال حاضر با نــرخ ارز فعلی و 
نوع رقابت با ترکیه و ســایر کشــورها شرایط به نفع 

صادرکنندگان ایرانی تغییر کرده است.

چه شد که شرکتتان را ادغام کردید؟  ■
در سالهای ابتدایی دهه 70تعداد شرکتهای فعال 
در زمینه صنعت مواد شیمیایی ساختمان اندک بود. 
یکی، دو تا از آن شــرکتها نیز خارجی بودند. در واقع 
ســرمایه گذاری بر روی این صنعت وســیع نبود و 
تجربه در این زمینه بسیار کم و استخدام کارشناسان 
با تجربه کاری مشــکل بود. در آن زمان پیشــنهاد 
مشــارکت از سوی شــرکت آلمانی اس- کی- دبلیو 
و ام-بی-تــی دریافت نمودم. تا بــه آن روز اصوالً به 
چنین امکانی فکر نکــرده بودم اما به چند دلیل این 
پیشنهاد را پذیرفتم. دلیل اول امکان انتقال تکنولوژی 
روز این صنعت بــه داخل ایران بــود. زیرا از طرفی 
اطالعات گســترده ای در این زمینه در کشور وجود 
نداشت و نیاز به کسب دانش روز و آگاهی بیشتر یکی 
از ضروریات محســوب می شد. از طرف دیگر تثبیت 
موجودیت و پیشرفت شرکت بعد از خودم بود. این دو 

عامل باعث شد که قدم در این راه بگذارم.

تا چه حد این ادغام را در پیشــرفت  ■
موثر  ایران  در  صنعت شیمیایی ساختمان 

می دانید؟
 فکــر می کنم نتیجه مثبــت و تاثیرگذاری برای 
صنعت شیمی ساختمان کشور به همراه داشته است. 
بایــد اضافه نمایم که همکاری با صنعت شــیمی 
ســاختمان آلمان در طی چندین دهه گذشته نقشی 
اساسی در پیشــرفت این صنعت در کشور ما داشته 

است. 

تواند مشکالت  ■ می  تا چه حد  انجمن 
این صنف را برطرف کند؟ 

به عقیده من انجمن هنوز بــه قدرت اصلی خود 
دست پیدا نکرده که بتواند تمامی مشکالت را مرتفع 

نماید.
در مــورد برنامه هایی که پیشــبرد آنها نیازی به 
همکاری بــا ارگانهای دولتی نــدارد؛ به عنوان مثال 
در امور آموزش و برقراری تماس با ســایر ارگان ها و 
انجمن های صنفی پیشرفت های خوبی به خصوص 
طی 18ماه گذشــته داشته ایم. متاسفانه آنجایی که 
در رفع مشکالت موجود نیازمند همکاری وپشتیبانی 
از ســوی نهادهای دولتی است باید گفت که در طی 
5 سال گذشته نتوانسته ایم کوچکترین موفقیتی به 

دست آوریم.

علت این امر چیست؟ ■
چرایی آن را درســت نمی دانــم. تجزیه و تحلیل 
هایی در این زمینه وجود دارد اما این مسئله با تجزیه 
و تحلیل حل نمی شــود. البته ما دلســرد نشده ایم 
و بــه راه خودمان ادامه می دهیم و همچنان ســعی 
داریم با مسئولین ارتباط برقرار کنیم. به طور مثال با 
صنایع سازمان استاندارد و گمرک مسائلی داریم که 
5 سال است به دنبال رفع آنها هستیم و هنوز یک گره 
را نتوانســته ایم باز کنیم. یکی از این مشکالت عدم 
هماهنگی موجود بین ارگانهای دولتی است که عامل 
اصلی عدم موفقیت انجمن ما در برون رفت از مسائل 
گریبانگیر این بخش از صنعت می باشــد. به اعتقاد 
من انجمن باید بر روی اهدافی که بدون پشــتیبانی 
ارگانهای دولتی قابل دسترســی می باشند، متمرکز 
شود؛ ضمن اینکه با جدیت تمام به دنبال حل مسائل 

موجود با ارگانهای دولتی هم باشد. 
اما به طور کلی انجمن باید بســیار قوی تر از این 
باشد که اکنون هست. علت کمبودی که در قدرت و 
توانایی انجمن دیده می شود، به عدم تمایل شرکتهای 
فعال و ارزشمندی باز می گردد که هنوز عضویت در 

انجمن را نپذیرفته اند. 
اگر شرکتهای نامبرده تجزیه و تحلیلی دراز مدت 
نسبت به آینده صنعت شــیمی ساختمان در کشور 
داشــته باشــند، حتما به این نتیجه می رسند، که 
همچون کشورهای پیشــرفته جهان، برای بودن در 
کنار هم بخاطر درک مسائل همدیگر و برداشتن قدم 
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مهدی رسولی فر
دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه یزد

رضا مرشد /  عضو هیئت علمی دانشکده عمران 
دانشگاه یزد

چکیده:
ساخت بتن رنگي در دهه اخیر از طرح هاي نوین 
تحقیقاتي در ســطح جهان به شمار مي آید. با توجه 
بــه پارامترهاي موجود در ســاخت بتن، روش هاي 
مختلفي جهت رنگی کردن بتن در جهان وجود دارد 
که یکی از آن ها اســتفاده از رنگدانه های سرامیکی 
می باشد که اخیراً توســط محققین داخلی تولید و 
عرضه شده اســت. در این مقاله ســعی شده است 
ضمن تعریف روش های مختلف رنگی کردن بتن، به 
بررســی مقاومت فشاری و کششی بتن های ساخته 
شــده با این رنگدانه هــا پرداخته شــود. به همین 
منظــور نمونه های مکعبی و اســتوانه ای در حالت 
اول با رنگدانه های ســرامیکی و در حالت دوم بدون 
رنگدانه، در دو سن 7 روزه و 21 روزه مورد آزمایش 
قرار گرفــت که نتایج، افزایش مقاومت کششــی و 
فشــاری نمونه های ســاخته شــده با رنگدانه های 

سرامیکی را نشان می دهد.

واژه هــای کلیــدی : بتن رنگــی، رنگدانه های 
سرامیکی، سیمان رنگی

1- مقدمه
 رشــد شــگفت آور تولیــد بتن در چند ســال 
اخیــر باعث انجــام پروژه هاي زیبا و چشــمگیري 
در جهان شــده اســت. بتن سخت شده بعنوان یک 
ســنگ مصنوعي در نظر گرفته مي شود؛ که این امر 
نتیجه مخلوط کردن مصالح ســیماني، آب و مصالح 
ســنگدانه اي و در بعضي مواقع افزودني هاي مورد 
نیاز با یکدیگر بوده؛ که در طي مراحل مشــخص و 
با مقادیر کنترل شده با هم ساختار بتني را تشکیل 

مي دهد. 
در ســال هاي اخیر ســریع ترین پیشرفت ها در 
محدوده تکنولوژي بتن صورت گرفته است و افزایش 
در رقابت ساخت و اســتفاده از مصالح و تکنولوژي 
جدید ساخت، موقعیت بتن را بعنوان یک ماده مهم 
ســازه اي تثبیت کرده است. تکامل تدریجي بتن در 
جهان منجر به تنوع زیاد در تولید انواع قطعات بتني 
گردیده اســت که این تنوع مصــرف، روز به روز در 

حال افزایش است. 

آوردن  بدســت  و  تکنولــوژي  پیشــرفت  بــا 
افزودني هــاي خاص مؤثر، که در جهت رنگي کردن 
بکار مي رود؛ ســبب گردید تا از تأثیر آن در جهت 
رنگي کردن بتن و از بیــن بردن بزرگ ترین ضعف 
آن، یعني رنگ خشــن و غیر متعــارف، بکار گرفته 
شود که با این اصالح، کاربرد وسیع و هر چه بیشتر 
آن را در عرصه وســیع عمراني، راه، ایمني حمل و 

نقل جاده اي و غیره بدنبال خواهیم داشت]1[.

2- سیستم تولید
ســاخت بتن رنگــي در دهه اخیــر از طرح هاي 
نوین تحقیقاتي در ســطح جهان به شــمار مي آید. 
ساخت آســان و کاربرد متنوع این ماده رنگي براي 
استفاده کنندگان بسیار حائز اهمیت بوده و وسعت 

بکارگیري آن را روشن مي سازد.
روش هاي مختلفي جهت رنگــی کردن بتن در 
جهان وجــود دارد. با توجه بــه پارامترهاي موجود 
در ســاخت بتن، مي توان دو حالــت کلي را جهت 
رنگي کردن بتن معرفی کرد؛ روش اول با اســتفاده 
از ســیمان رنگي و مصالح رنگي است؛ که این روش 
براي کشورهایي قابل اجرا مي باشد که مانند کشور 

بررسی مقاومت فشاری و کششی بتن های 
رنگی ساخته شده با رنگدانه های سرامیکی

هندوستان هم براي سیمان رنگي و هم براي مصالح 
رنگي معــادن خاص جهت اســتخراج دارند. روش 
دیگر جهت رنگي کردن بتن استفاده از رنگدانه هاي 
معدني بــوده که امــروزه جهت رنگ کــردن بتن 
اســتفاده مي گردد. روش تولید بتن رنگي اساســاً 
تفاوتي با تولید بتن معمولي ندارد و رنگ، به آساني 
به مخلــوط اضافه مي-گردد. همچنین در بیشــتر 
موارد بتن رنگي، مشابه بتن غیر رنگي، با استفاده از 
ابزار آالت و تکنیک هاي یکسان ساخته مي شود]2[.

در این روش رنگدانه هاي معدني به صورت ذرات 
بســیار ریز )در حد یک دهم قطر ذرات ســیمان( 
جهت ایجاد چسبندگي مناسب به سیمان، و افزایش 
اســتحکام رنگ با سیمان مخلوط مي گردد و سپس 
مخلوط حاصل به ســنگدانه اضافه شــده تا پس از 

اختالط کامل، رنگ یکنواختي را ارائه دهد.
از آنجایــي کــه بتن هــاي امــروزي بایــد در 
محیط هایي که تا اندازه اي حاد و سخت می باشند 
مثل محیط هاي آلوده شهري، مکان هاي پر رفت و 
آمد ســواره روها و در حاشیه ســواحل دریایي جان 
سالم بدر برند؛ باید داراي خواص مکانیکي و فیزیکي 

و شیمیایي مطلوب و پایداري باشند]1[. 
در ادامــه روش هاي مختلف رنگی کردن بتن که 
هر کدام ویژگي هاي مخصوص به خود را دارند بطور 

خالصه شرح داده شده است.

2-1- استفاده از سیمان رنگي

رنگ بتن به رنگ ســیمان مصرفــي در مخلوط 
بتن بســتگي دارد. امروزه عالوه بر ســیمان پرتلند 
خاکستري اســتاندارد، چهار نوع اصلي سیمان نیز 
استفاده مي گردد که بر رنگ تأثیر گذار مي باشند. 

2-1-1- سیمان پرتلند سفید
این نوع ســیمان کمترین مقدار اکســید آهن و 
اکسید منگنز را دارد و رنگ سفید و تا حدي متمایل 
به خاکستري ایجاد مي کند. این نوع سیمان همراه 
با عوامــل رنگ کننده جهت تولید ســیمان رنگي، 
مخلوط مي گردد. سیمان سفید عموماً براي ساختار 
بتن معماري در مالت دوغاب و رنگهاي سیماني نیز 

بکار مي رود. 
2-1-2- سیمان پرتلند استاندارد

این نوع ســیمان معموالً از ســیمان خاکستري 
معمولي، رنگي روشن-تر دارد و رنگ آن تقریباً برنزه 
یا نخودي رنگ است که نتیجه مواد خام مصرفي در 

فرآیند تولید مي باشد. 
2-1-3- سیمان رنگي خاص

این نوع ســیمان رنگ هاي مختلفي از رنگ برنزه 
تولید مي کند. بتن هاي ســاخته شده با این سیمان 
رنگ بســیار روشــن دارد؛ ولي ممکن اســت تحت 
سایش و گذشــت زمان مقداري از شدت رنگ آنها 

کم گردد. 
2-1-4- سیمان رنگدانه ای 

معموالً ایــن نوع ســیمان ترکیبي از ســیمان 

ســفید و مواد رنگي اســت و رنگ حاصل شــده از 
این نوع ســیمان بســیار یکنواخت و بادوام است. از 
محدودیت هاي ســیمان رنگي هزینه باالي آنهاست 
و دیگر اینکه دسترســي به رنگ هاي خاص مشکل 
است. توســط ســیمان رنگدانه ای مي توان بیشتر 
رنگ ها را تولید کرد؛ اما دسترســي به این رنگ ها 
بر پایه سفارش خاص آن مي باشند، از این رو قیمت 

آن ها باالست.

2-2- رنگ هاي شیمیایي

این رنگ ها با مواد رنــگ کننده دیگر متفاوتند؛ 
زیرا آن ها بر ســطح بتن عمل آورده شــده که عمر 
آنهــا حداقل یک ماه اســت و عــاري از تمام مواد 
خارجي مي باشــند، بکار برده مي شوند. رنگ هاي 
شــیمیایي، محلول هاي آبي حاوي نمک هاي فلزي 
هســتند که با نفوذ واکنش با بتن، رسوب رنگي غیر 
محلول و مقاوم به سایش را در حفرات تخلخل هاي 
بتن ایجاد مي کننــد. معموالً رنگ هــاي متفاوتي 
را مي تــوان با اســتفاده از رنگ هاي شــیمیایي به 
دســت آورد. رنگ تنها یک پوشــش نمي باشد و با 
نفوذ آن تا عمق معیني، رنگ دیگر پوســته پوسته و 
ترک دار نمي گردد و سایش سطح تا اندازه اي کمتر 
مي گــردد؛ از اینرو در محل هاي پر رفت و آمد ایده 
خوبي بوده و مناســب تر از رنگ کردن مستمر بتن 

مي باشد.
رنگ حاصل شــده، بســته به تخلخــل، عمر و 
ترکیب شــیمیایي بتن، متغیر خواهد بود. براي بتن 
در معرض هوازدگي یا ســایش، رنگ هاي ســیاه یا 
تیره معموالً نتایج بهتــري مي دهند و از رنگ هاي 
شیمیایي در مکان هایي که به یک پوشش رنگارنگ 
صرفاً جهت تزئین نیاز مي باشد، استفاده مي گردد. 

2-3- رنگدانه هاي اکسیدي مینرالي

رنگدانه ها به طور وسیع در بسیاري از کارخانه هاي 
رنگ، پالســتیک و محصوالت ســاختماني استفاده 
مي شــوند. بزرگ ترین مصرف کننــدگان رنگدانه 
در صنعــت، تولید کنندگان بلوک، سنگ فرشــها و 
کاشي هاي سقف مي باشــند. رنگدانه ها به صورت 
ذرات ریزتر از ســیمان بکار مي رونــد. این مواد به 
مخلوط بتن اضافه شــده بطوري کــه درون خمیر 
ســیمان پخش مي شوند و خمیر سیمان و رنگدانه، 
تشــکیل یک ژل رنگي مي دهد که این ژل با خمیر 
ســیمان رنگي، ســطح ســنگدانه ها را در مخلوط 
بــراي ایجاد رنگي یکنواخت مي پوشــاند و به مرور 
زمان هیدراته شــده و با چســباندن اجزاء مخلوط 
به همدیگر، به شــکل جرم ســنگ مانندي که بتن 
رنگي نامیده مي شــود، سخت مي گردند. رنگدانه ها 
یا طبیعي هســتند و یا مصنوعــي که مي توانند در 
محیط هاي آلي و غیر آلي حضور پیدا کنند و ایجاد 

نماي رنگي نمایند.
رنگدانه هــای مینرالی دامنه کاملــي از رنگها را 

دارا مي باشــند و دوام و شــدت رنگ آن ها نسبت 
به رنگدانه هاي طبیعي بیشــتر اســت؛ و همچنین 
تمیزتر، روشن تر، مقاوم تر، یکنواخت تر و خالص تر 
مي باشند؛ از این رو از رنگدانه هاي طبیعي گران تر 
مي باشند. رنگدانه هاي مینرالي پیشنهاد شده براي 

رنگ کردن بتن مطابق جدول )1( است.

جدول )1( : رنگدانه هاي مینرالي پیشنهاد شده براي رنگ 
کردن بتن

رنگدانه مورد استفادهرنگ
کبالت آبي یا آبي الجورديآبي

قهوه اي
ماده اي قهوه اي رنگ مرکب از هیدروکسید 
آهن، دي اکسید منگنز، سیلیس و کربنات 

کلسیم یا اکسید آهن قهوه اي

اکسید آهن زرد یا گل اخري زرد محتواي زرد نخودي
Fe2O3 باریم و کلسیم و

اکسید آهن سیاه منگنز و کربن بالکخاکستري

اکسید کرومیم با مخلوطي از اکسید آهن زرد سبز
و آبي الجوردي

اکسید آهن قرمزقرمز

با ترکیب رنگدانه هاي مختلف مي توان رنگ هاي 
دیگري نیز به دست آورد. 

رنگدانه ها موادي هســتند که نســبت به تأثیر 
اسیدها، قلیایي ها، نور خورشید، گرما و سایر اثرات 
فیزیکي و شیمیایي مقاوم مي باشند و خواص اصلي 

آنها ثابت مي ماند. 
به دلیل این که رنگدانه ها، خاصیت ترشــوندگي 
ضعیفي دارنــد؛ توزیع-پذیــري یکنواخت و کامل 
آنها در طي ســیکل مخلوط کردن مشــکل بوده و 
این ممکن اســت باعث تضعیــف یکنواختي رنگ و 
همچنین رگه اي شــدن و یا چسبیدن غیر همگن 

رنگ گردد.
بــراي حفظ و نگهداري یک رنــگ یکنواخت در 
سرتاسر مخلوط، تمامي مصالح باید به دقت از طریق 
وزني کنترل شود و سیمان خشک با رنگدانه قبل از 
آنکه به مخلوط اضافه گردد باید کاماًل با هم درآمیزند 
تا از تشکیل رگه هاي رنگي غیر یکنواخت جلوگیري 
شــود. همچنین به منظور حصــول یکنواختي باید 

زمان اختالط طوالني تر از حالت معمولي باشد.
میزان رنگدانه مصرفي بســتگي بــه اثر مطلوب 
آن و خواص مخلوط دارد و رنگهاي روشــن توسط 
اســتفاده یک یا دو درصد )درصد وزني ســیمان( 
بدســت مي-آیند، رنگ هاي مالیم با اســتفاده سه 
یــا چهار درصد رنگدانه و رنگ هــاي تیره با پنج یا 
شش درصد رنگدانه بدست مي آیند. در حالت کلي 
میزان مجاز رنگدانه طبق استاندارد تعیین شده باید 
معادل و یا کمتر از ده درصد وزن ســیمان باشد؛ و 
زماني که ترکیبي از رنگدانه ها جهت تولید رنگي با 
شــدت مطلوب استفاده مي گردد؛ میزان مجاز تمام 
رنگدانه های ترکیب شده نبایستي از حد مجاز تک 

تک رنگدانه ها تجاوز کند. 
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شن و ماسه سفید یا روشن استفاده گردد.
ســنگدانه ها باید از هــر گونــه ناخالصي که بر 
ســطح بتن تأثیر منفي مي-گذارد، عاري باشــند. 
مثاًل سنگدانه هاي درشــت باید از اکسیدهاي آهن 
عاري باشــند؛ زیرا این ناخالصي باعث لکه دار شدن 
سطح بتن مي گردد. ســنگدانه های ریز نیز باید از 

ناخالصي هاي آلي عاري باشند. 

3-4- دقت در مخلوط کردن

تجهیزات مخلوط کردن بتني باید عاري از روغن، 
گریس، زنگ زدگي و آلودگي هاي دیگر باشند تا از 

ایجاد تغییر رنگ در بتن جلو گیري گردد.
در طــي مخلوط کردن باید به مــوارد زیر توجه 

زیادي گردد:
کارآیي ■
نسبت آب به سیمان ■
زمان مخلوط کردن ■

براي بتن رنگي پیشــنهاد شده است که حداکثر 
اســالمپ بین 4 تا 5 اینچ حفظ گردد و اگر اسالمپ 
بیشتر احتیاج اســت از کاهنده آب به جاي افزودن 
آب استفاده شــود؛ زیرا آب اضافي یکنواختي رنگ 

بتن را کاهش مي دهد.
بــراي اختالط اجزا بتــن، ابتدا باید ســیمان و 
رنگدانه جداگانه با هم مخلوط شــوند و ســپس به 
مخلوط بتن اضافه گردند. شــرایط آب و هوا نیز بر 
رنــگ تأثیر مي گذارد و رطوبت باال شــدت رنگ را 
کاهش مي دهد؛ زیرا نسبت آب به سیمان در سطح، 
بعــد از پایان یافتن کار افزایــش مي یابد. همچنین 
قرار دادن بتن ریخته شده در هواي سرد باعث باقي 
ماندن رطوبت در سطح مي شود و در نتیجه کاهش 

شدت رنگ ایجاد مي گردد]1[.

4- تأثیر رنگدانه های معدني بر 
مقاومت

افــزودن رنگدانه هــا، آب مورد نیــاز را افزایش، 
مقاومــت بتــن را کاهش و احتمال تــرک خوردن 

اتفاقي را افزایش مي دهــد. ASTM C979 میزان 
کاهش مقاومت توســط رنگدانه ها را تا 10 درصد و 

BS 1049 تا 20 درصد، مجاز مي داند]3[. 
هنگامي که بتن رنگي با رنگدانه، نســبت به بتن 
غیررنگــي مقایســه مي گردد؛ بتن رنگــي با مقدار 
حداکثــر رنگدانه، نباید مقاومت فشــاري 28 روزه 
کمتر از نود درصد مقاومت فشاري بتن غیر رنگي را 
داشته باشد و نســبت آب به سیمان در آن نباید از 
110 درصد این نســبت براي بتن غیر رنگي بیشتر 

باشد]1[. 

5- تأثیر عمل آوردن و عمر، بر 
مقاومت بتن

عمــل آوردن یکــي از فاکتورهــاي خیلي مهم 
در تعییــن مقاومت بتن مي-باشــد کــه به درجه 
هیدراتاســیون بستگي دارد. عمل آوردن از سه جزء 

تشکیل مي شود: رطوبت، دما، زمان. 
ترتیب اثر عمــل آوردن در رطوبت بر مقاومت را 
مي تــوان به این صورت بیان کرد که در مدت زمان 
وجود رطوبت در بتــن، مقاومت آن با زمان افزایش 
مي یابد و همانطوري که فرآیند هیدراتاسیون نزدیک 
به کامل شــدن مي باشد؛ ســرعت افزایش مقاومت 
نیــز با زمان کاهش مي یابد. کســب مقاومت، براي 
مخلوط هاي با نســبت آب به ســیمان کم، سریعتر 
از مخلوط هاي با نسبت آب به سیمان بیشتر است. 
این موضوع به این دلیل اســت که در حالت نسبت 
آب به سیمان کم، ذرات سیمان به یکدیگر نزدیکتر 
بوده و ســریعتر یک سیســتم ژلي پیوســته ایجاد 

مي گردد]1[.

6- تعیین مقاومت کششی و 
فشاری بتن های رنگی ساخته 
شده با رنگدانه های سرامیکی

اخیراً گروه تحقیقاتی جهاد دانشگاهی یزد موفق 
به ساخت رنگدانه هایی با استفاده از مواد سرامیکی 
تولید شــده در داخل کشور شده است؛ که می توان 

از آن ها برای تولید ســیمان رنگی و در نتیجه بتن 
رنگی استفاده کرد. در حال حاضر این رنگدانه ها در 
سه رنگ سبز، زرد و قرمز قهوه ای موجود می باشد. 
نتایج آزمایشــات فشــاری بر روی مالت ســیمانی 
ساخته شــده با این رنگدانه ها را می توان در شکل 
)1( مشاهده کرد. همانطور که مالحظه می شود در 
اغلب موارد مقاومت فشــاری و کششی افزایش پیدا 
کرده اســت البته به شرطی که میزان رنگدانه ها در 

مالت از 10 درصد وزن سیمان تجاوز نکند. 
طــرح اختالط مــورد اســتفاده برای ســاخت 
مالت ســیمانی را می توان در جدول )2( مشاهده 
کــرد. آزمایش بر روی نمونه هــای مکعبی 5×5×5 

سانتی متر انجام شده است[1].

شــکل 1: نمودارهاي مقاومت فشاري الف( نمونه 7 روزه 
ب( نمونه 28 روزه

در ایــن مقاله جهت بررســی مقاومت فشــاری 
و کششــی بتن های ســاخته شــده با رنگدانه های 
ســرامیکی، نمونه های مکعبی و اســتوانه ای در دو 
حالت ســاخته و مورد آزمایش قرار گرفته است. در 
این آزمایش از رنگدانه ســبز اســتفاده شده است و 
سیمان مورد استفاده در هر دو حالت سیمان سفید 

2-4- افزودنیهاي رنگ کننده
بهترین روش جهت رنگ کردن کامل و یکنواخت 
بتن، استفاده از افزودني هاي رنگ کننده مي باشد؛ 
که با کوشش و تالش بزرگترین تولید کنندگان مواد 

رنگ کننده بتن تهیه مي گردند. 
افزودني هــاي رنگ کننده به طــور خاص براي 
اســتفاده در مخلوط آماده بتن طراحي شــده اند و 
نسبت به رنگدانه های خاص، نمایش بهتري را ارائه 
مي کنند. این افزودني ها اجزاء ســازنده هماهنگي 
هســتند که به صورت ذرات ریز، آســیاب شده اند 
و ترکیبي همــوژن و یکنواخت دارند و نســبت به 
رنگدانه ها مزایاي بهتري دارند؛ به طوري که کنترل 
کننده گیرش و کاهنده آب نیز هســتند. محدودیت 
اصلي افزودني هاي رنگ کننده، هزینه آن هاست که 
این هزینه مي تواند نســبت بــه هزینه رنگدانه هاي 
خام، بیشــتر از 80 درصد گرانتر باشد. هزینه تمام 
شده بســتگي به ضخامت مقطع و همچنین شدت 

رنگ مطلوب دارد. 

2-5- سخت کننده هاي رنگي

ســخت کننده هاي رنگي محصــوالت آماده اي 
هستند که براي رنگ کردن، سخت کردن و پرداخت 
کف هــاي بتني حیاط هــا، اســتخرها، پیاده روها، 
آبراه ها و دیگر ســطوح افقي اســتفاده مي شــوند. 
ســخت کننده هاي رنگي در مکان هایي که شدت 
رنگ باال و مقاومت سایشــي و لغزشي احتیاج است، 

کاربرد دارند. 
طریقه کاربرد ســخت کننده هــاي رنگي به این 
صورت است که بعد از این که بتن به نقطه اي رسید 
کــه دیگر رطوبت اضافي بر ســطح آن وجود ندارد؛ 
ولي هنوز خاصیت خمیری دارد، سخت کننده هاي 
رنگي روی سطح پاشیده می شود. در هنگام پاشیدن 
سخت کننده ها نباید آب بر روي سطح بتن ریخته 
شــود؛ چون رطوبت الزم براي چســباندن ســخت 
کننده هاي رنگي به ســطح و ایجاد دانسیته مناسب 

سطح رنگ شده، از خود بتن تأمین می گردد.

2-6- رنگهاي دانه ریز
یک روش ســریع براي رنگ کردن سیستم هاي 
سیماني، استفاده از دانه های ریز معدني فشرده شده 
مي باشد؛ که این دانه ها از یک رنگدانه و یک عامل 

توزیع کننده تشکیل شده اند.
اثر رنگي کــردن دانه های ریز حاصل شــده، بر 
سیستم هاي ســیماني معادل یا قویتر از پودرهاي 
استاندارد مي باشد. در ساخت دانه ها از یک چسب 
جهت نگهداشــتن رنگدانه ها در کنار هم اســتفاده 
مي گردد؛ که این چسب در بعضي از انواع رنگدانه ها 
ممکن اســت در آب حل گردد کــه در این صورت 
رنگ به آســاني در هر نوع مخلــوط پخش و توزیع 
مي گردد. اما در صورتي که چسب در آب حل نگردد 
میزان رنگ حاصل و یکنواختي آن به شکسته شدن 
رنگدانه ها توسط شن و ماسه در حین مخلوط کردن 

در دستگاه مخلوط کن بستگی دارد]1[.

3- طراحي مخلوط بتن رنگي
یک برنامه ریــزي دقیق در طراحي مخلوط براي 
تولید بتن رنگي مطلوب الزم مي باشد. این طراحي 
مخلوط بتن، بر پایه اجزاء سازنده آن به صورت زیر 

دسته بندي مي شود: 
نوع و رنگ سیمان ■
نوع و میزان مجاز رنگدانه ■
نوع و میزان مجاز افزودني ■
نوع رنگ و دانه بندي و تمیزي شــن و ماسه  ■

مصرفی
نسبت هاي ثابت )بخصوص حفظ یک نسبت  ■

آب به سیمان ثابت(

3-1- انتخاب سیمان

ســیمان هاي خاکستري براي بیشــتر بتن هاي 
رنگي خوب اســت؛ اما سیمان ســفید ممکن است 
براي حداکثر وضوح رنگ هاي روشــن الزم باشــد. 
بــراي کاهش تغییر رنگ و یکنواختي رنگ در طول 
انجام کار باید از یک نوع سیمان در کل کار استفاده 

گردد.

3-2- انتخاب رنگدانه

رنگدانه هاي اســتفاده شــده بــراي رنگ کردن 
بتن، اکســیدهاي فلزي طبیعي یا مصنوعي مطابق 
اســتاندارد ASTM مي باشند؛ که با مخلوط کردن 
با چنــد رنگدانه می توان به یک دامنه وســیعي از 
رنگ ها دست یافت. میزان معمول افزودن رنگدانه 2 
درصد وزن سیمان مي باشد؛ و بعد از آن شدت رنگ 
افزایش مي یابد. رنگدانه های ریزتر تأثیر بیشــتري 
دارند و معموالً ذرات رنگدانه با قطر متوســط کمتر 
از 80 میکرون، بر کیفیت رنگ بتن تأثیر بســزایي 

دارند. 
یک رنگدانه مطلوب براي اســتفاده در بتن باید 

خواص ذیل را دارا باشد:
قدرت رنگ کنندگي مطلوب و مناسب )ایجاد  ■

یــک رنگ کامل و مقاوم در بتن ســخت شــده در 
مقادیر مصرفي و معمولي(

سخت شدن بتن )هیدراتاسیون( یک واکنش  ■
شیمیایي است. از اینرو رنگدانه نباید تحت تأثیر این 

واکنش قرار گیرند. 
طبیعتي ثابت و مقاوم در برابر کم رنگ شدن  ■

داشــته باشد؛ که این امر مستلزم دارا بودن مقاومت 
شــیمیایي باال به عالوه مقاومت در برابر نور ماوراء 

بنفش خورشید و هوازدگي مي باشد. 
از نظر اقتصادي با صرفه باشد.  ■
سمي و مضر نباشد.  ■

3-3- انتخاب سنگدانه

خمیر سیمان )ســیمان، آب، رنگدانه( سطح هر 
ســنگدانه را مي پوشــاند و ایجاد یک رنگ قوي با 
سطح پایاني صاف مي کند. در بتن سفید با سطحي 
صاف، ســنگدانه هاي تیره مي تواننــد از الیه هاي 
نازک خمیر ســطح، ایجاد سایه اي تیره کرده و یک 
ظاهر خال دار را باعث گردند؛ از اینرو توصیه شــده 
است براي بتن رنگي با رنگ روشن یا بتن سفید، از 
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متاســفانه هر روزه شــاهد حــوادث دلخراش و 
خانمانسوز آتش سوزی هستیم که منازل و مجتمع 
های مسکونی، مجتمع های تجاری، اداری، کارخانه 
و... را به کام خود می کشد و خسارات مالی و جانی 

فراوانی را بدنبال دارد.
در حال حاضر با گســترش صنایع پتروشیمی و 
تولیدات پلیمری و سنتزی بسیاری از وسائل و اثاثیه 
درون ســاختمانها از جمله مبلمان، فرش، موکت و 
بســیاری از پارکت های لمینیــت با مواد پلیمری و 
پالســتیکی تولید می شــوند که با نگاهی گذرا به 
خصوصیات فیزیکی و شــیمیایی این مواد به راحتی 
میتوان دریافت که به آســانی مشــتعل می شوند و 
متاســفانه نه تنها موضوع ســوختن و اشتعال را به 
دنبال دارد بلکه با تولید گازهای ســمی و خطرناک 

نیز ایمنی انسانها را به خطر می اندازد.
امروزه در بســیاری از کشــورهای مترقی جهان 
تولیدات وسائلی با اینگونه مواد اولیه ممنوع گردیده 

در حالیکه متاســفانه در کشــور عزیزمان ایران نه 
تنهــا نگاهی به این تولیدات خطرناک نگردیده بلکه 
متاسفانه با انواع پلی استایرین ها 3DPanel و غیره 
ســاختمانهائی ساخته میشــود که اگر انسان ها از 
گزند شعله اتش مصون بمانند از گزند گازهای سمی 

تولید شده در امان نخواهند ماند.
متاســفانه در بررسی بسیاری از آتش سوزیها در 
مناطق مختلف جهان مشــاهده شده که تلفات در 
نقاطی رخ داده که شــعله های آتش به آنجا سرایت 
نکرده اســت بلکه از طریق منافذ و مسیر کابل ها، 
هواکش ها، کانال ها تهویه گازهای ســمی رســوخ 

نموده این جنایت ها رخ داده است.
آرزوداریم و از خداوند می خواهیم در مملکت ما 

آتش سوزی رخ ندهد.
سینما شهرفرنگ یا آزادی امروز تهران در چندین 
سال قبل بدلیل مواد اشتعال زای پوشش صندلی ها 
و پاره ای مواد دیگر دچار آتش ســوزی گردید و در 

نهایت فرو ریختن ســینما را سبب گردید و آزادی 
سوخت.

مســئولین امر حوزه فرهنگی تفریحی شهرداری 
تعهــد کردند کــه بنائی خواهند ســاخت که دیگر 
اینگونــه حــوادث رخ ندهد و به همین مناســبت 
جلساتی را بهنگام ساخت سینماهای جدید تشکیل 
دادند و شــیوه های مواد ضد حریــق و راهکارهای 
جلوگیری از ســرایت حریق را بررسی کردند لیکن 
با توجه بــه تاخیرات معمول در پــروژه ها و عالقه 
به افتتاح ســینما در روز 22 بهمن، مواد ضد حریق 
حذف، و با وجودیکه قرار بود دیوارها با آجر ســفال 
ســاخته شود از 3D Panel )قطعات پلی استایرین(
اســتفاده شــد و دلخوش به این جمله که ما از نوع 

کند سوز استفاده کردیم.
جا دارد اعالم شود کند سوز بمنزله نسوز نیست 
بلکه پلی اســتایرین معمولی در دمای حدود 130 
درجه ســانتیگراد و نوع کند سوز هم در همان دما 

حفاظت ساختمانها در برابر حریق 

می باشد. حالت های آزمایش به شرح ذیل است:
حالــت اول: به میــزان 4 درصد وزن ســیمان، 
رنگدانه ســبز به بتن اضافه شده اســت و تعداد 4 
عدد نمونه مکعبی و 1 عدد نمونه اســتوانه ای تهیه 

شده است.
حالــت دوم: در این حالت 4 عدد نمونه مکعبی و 1 
عدد نمونه استوانه ای با استفاده از بتن معمولی و بدون 

رنگدانه، به عنوان نمونه شاهد ساخته شده است.
نمونه هــای مکعبــی در هر دو حالت بــه ابعاد 
15×15×15 ســانتی متر و نمونه های استوانه ای به 

قطر 15 و ارتفاع 30 سانتی متر می باشد.
طــرح اختالط مورد اســتفاده در ایــن آزمایش 

مطابق جدول )3( است.

جــدول )3( : طــرح اختالط مورد اســتفاده برای تعیین 
مقاومت فشاری و کششی بتن های رنگی

وزن در 1 متر مکعب )کیلوگرم(مصالح مورد استفاده

450شن 2/5

450شن 1/5

900ماسه

400سیمان

200آب

بــرای تعیین مقاومت فشــاری در ســنین 7 و 
28 روزه، 2 عــدد از نمونه هــای مکعبی در هر دو 
حالت تحت آزمایش مقاومت فشــاری قرار گرفت و 
همچنین جهت تعیین مقاومت کششی در سن 28 
روزه، نمونه های اســتوانه ای در هر دو حالت تحت 
آزمایش شکافت قرار گرفت که نتایج کلیه آزمایشات 

را می توان در جداول )4( و )5( مشاهده کرد.

جدول )5( : نتایج آزمایش مقاومت کششــی نمونه های 
استوانه ای

سن

نیروی فشاری بر 
حسب نیوتن

مقاومت کششی بر 
حسب مگاپاسکال *

بتن 
معمولی

بتن 
رنگی

بتن 
بتن رنگیمعمولی

2870186902180/9931/277 روزه

* مقاومت کششی با استفاده از فرمول T= 2P/πLd محاسبه 
شــده اســت که در این فرمول P نیرو بر حسب نیوتن، L طول 
 T قطر نمونه بر حســب میلیمتر و d ،نمونه بر حســب میلیمتر

مقاومت کششی بر حسب مگاپاسکال است[4].

7- نتیجه گیری
افزودن رنگدانه های ســرامیکی روشــی ساده و 

مطلوب جهت رنگی کردن بتن می باشد.
رنگدانه هــای ســرامیکی ابتــدا باعــث افزایش 
مقاومت فشــاری بتن رنگی می شود ولی با افزایش 
مقدار رنگدانه از حد بهینه، مقاومت کاهش می یابد.

با توجه به مقاومت فشاری و شدت رنگ مطلوب، 

میــزان مجــاز افزودن بــرای بعضــی رنگدانه های 
سرامیکی در بتن رنگی 5 درصد و برای بعضی دیگر 

حداکثر 10 درصد است. 
هر چه ذرات پیگمنت ریزتر و غیر کروی تر باشد 
مقاومت بیشــتر می گردد و همچنین شــدت رنگ 

باالتری بدست می آید. ■
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جدول )2( : مقادیر الزم مواد اولیه مصرفي جهت ساخت نمونه هاي بتني
مواد

 نمونه
میزان شن و ماسه

)کیلوگرم(
میزان سیمان

)کیلوگرم(
میزان آب
)کیلوگرم(

میزان پیگمنت
)کیلوگرم(

میزان افزودني
)کیلوگرم(

بر حسب درصدي از 1478590250براي یک متر مکعب
وزن سیمان موجود
)براي نمونه-هاي 

رنگي(

صفر تا یک درصد 
وزن سیمان موجود

0/1840/0730/031براي یک نمونه

1/6540/6570/279براي 9 نمونه

جدول )4( : نتایج آزمایش مقاومت فشاری نمونه های مکعبی
میانگین مقاومت فشاری بر حسب مگاپاسکالمقاومت فشاری بر حسب مگاپاسکالنمونهسن

بتن رنگیبتن معمولیبتن رنگیبتن معمولی
47/2265/2641/7257/78نمونه اول7 روزه

36/2250/29نمونه دوم
58/3292/3753/3591/88نمونه اول28 روزه

48/3791/38نمونه دوم

 ابوالحسن رامین فر  )کلینیک ساختمانی ایران(
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مختلف اســتفاده می گردد ولــی کاهش مقاومت 
مکانیکی خصوصاً بتن های مسلح در اثر افزایش دما 
از معضالت رفتار بتن هنگام آتش سوزی می باشد. 
)منحنــی کاهش مقاومت مکانیکــی بتن با افزایش 

دما(
در خصوص رفتــار بتن در برابر حریق، هیچگونه 
استانداردی وجود نداشــته و تنها رفتار آن بررسی 

شده است.

سازه فلزی
حریق با افزایش دما باعث تغییر خواص فیزیکی 
فوالد و در نتیجه تخریب سازه های فلزی می شود. 
AST-  دمــای بحرانی ســتون ها طبق اســتاندارد

ME-119، 538 درجه سانتیگراد و برای تیرها 598 
درجه سانتیگراد اعالم شده است.

در آزمایش های مقاومــت در برابر آتش پارامتر 
های مختلف رفتاری ســازه در برابــر آتش ارزیابی 
میشــوند مهمترین این رفتارها مشخصات پایداری 

مکانیکی سازه می باشد.
بعنوان مثال ســازه فوالدی در دمای 550 درجه 
ســانتیگراد حدود 75 الی 80 درصد مقاومت خود 
را از دســت داده و بنابراین مقاومت های مکانیکی 
و مقاومت های فشــاری برای بارگذاری های نسبتاً 
سنگین در دمای 400 درجه سانتیگراد هم شکست 
خــورده تلقی می گردد. از پارامترهای دیگر که باید 
مورد ارزیابی قرار گیرد اجزا جداکننده می باشد که 
باید عدم ترک خوردگی آنها در شرایط آتش سوزی 

کاماًل کنترل گردد.
یکی دیگر از مشــخصه هایی که خواص مقاومت 
در برابر آتش محســوب می گردد مقاومت حرارتی 
عنصر ساختمانی اســت. در آزمایش ها مقاومت در 
برابر آتش آن دســته از عناصر ســاختمانی که این 
مقاومت را دارا باشند از ویژگی مهمی هم برخوردار 

خواهند بود.
نحــوه آزمایــش آن بگونــه ذیل می باشــد: در 
صورتیکــه افزایش دما در نقاط مختلف یک ســازه 
معادل 140 درجه ســانتیگراد بصورت معدل تغییر 
یابــد و یا حتی در یک نقطه بــه میزان 180 درجه 
سانتیگراد باشــد آن عنصر شکست خورده ارزیابی 
می گردد و این ارزیابی برای هر دو سیســتم حریق 

سلولزی و هیدروکربنی یکسان خواهد بود.
برای ســازه های صنعتی خطرناک ممکن است 
مشــخصه های دیگری هم در نظر گرفته شــود که 
از جمله مخازن ذخیره ســوخت های هیدروکربنی، 
دمای بحرانی ســطح مخزن بسته به ضخامت جدار 
مخــزن، جزئیات عنصر و محتویــات آن تعیین می 

گردد. 

2- بررسی چگونگی انتخاب محافظ 
حریق 

انتخاب پوشــش های ضد حریق برای هر مورد، 
به نوع سازه و فاصله آن تا ایستگاههای آتش نشانی 
رعایت موازین ســازمان آتش نشانی و دیگر مسائل 

نیازمند بررسی های بسیاری خواهد بود.

A(نوع ســازه: مصالح مختلف دارای رفتارهای 
متفاوتی در دمای مختلــف را دارند لذا نوع مصالح 
سازه مورد نظر )فوالد، بتن، چوب و یا عناصر دیگر( 

باید دقیقاًمورد بررسی قرار گیرد.
B(شــکل هندســی مصالح و عنصر های 
ساختمانی: انواع شــکل هــای تیرآهن و ضخامت 
آنها و تیرها، ســتونها، مصالح در محیط، کانال ها، و 
غیره هم در هنگام بروز حریق هر یک رفتار متفاوتی 

دارند.
C(جبهه ها و وجوه نمایان عنصر:  قرارگرفتن 
مصالح در برابر آتش از یک طرف و یا از چند جبهه 

هم شرایط متفاوتی را ایجاد خواهد کرد.
D(ضریب مقطع:  ایــن مفهوم کلیدی در بحث 
محافظت ســازه در برابر آتــش از اهمیت ویژه ای 
برخور دار است و می تواند در محدود کردن و تقلیل 
آزمایش ها کمکی موثر باشــدیک عنصر سازه ای با 
محیــط بزرگ لیکن با ســطح مقطع کوچک دمای 
بیشــتری جذب خواهد کرد و در مقایسه با عنصری 
دیگر با همان جنســیت بــا محیطی کوچکتر لیکن 
با ســطح مقطع بیشتر از شکست بیشتری برخوردار 

خواهد شد.
برای بدســت آورن ضریب مقطع کــه معموالً با 
نشانه Hp/A معروف است از حاصل تقسیم محیط 
به ســطح مقطع بدســت می آوریــم و این ضریب 
شاخص بسیار مناسبی برای تعیین و انتخاب پوشش 

مطلوب در مقابل حریق خواهد بود.
برای  ها  اینگونه پوشــش  از  برخــی  E(مکان: 
مــواردی خــاص منظور گردیــده و بعنــوان مثال 
Foam- )پوششــهای رزینی که معموالً پف کننده 

ing( و یا )In tumescent( نامیده می شوند، برای 
محیطی که در فضای بسته قراردارد مناسب نیست 
چون بهنگام بروز آتش ســوزی گازهای خطرناکی 
تولید می کنند و ممکن اســت حوادث دلخراشی را 

بوجود آورند.
F شــرایط محیطی: جبهه نیاز به پوشش ضد 
حریق بســته به اینکه در داخل فضای بســته و یا 

لیک با شــعله وری کمتر و گاز متصاعد از آن بالی 
خانمانسوز ایجاد می کند.

نمونه دیگر از این آتش ســوزی در یکی از پروژه 
های جنوب تهران رخ داده و با وجودیکه ساختمان 
نیمه تمام بوده معهذا جان یکی دو نفر از مهندسین 

کشورمان را گرفت.
ناگفتــه نماند که عــوارض این گازهای ســمی 
آلودگیهای بســیاری را در منطقه ایجاد نموده و چه 
بســا مشکالت تنفسی برای بســیاری از خانواده ها 

آفرید.
و اما پوشش های ضد حریق 

در ابتــدا عــرض کنــم روش هــای محافظت 
ســاختمانها در برابر آتش را می توان بطور کلی به 

دو دسته تقسیم نمود:
دســته اول روش های عامل: شــبکه های 
اخطاری هســتند که با سیســتم های خودکار در 
صــورت بروز حریق وارد عمل شــده و با عث اطالع 

ساکنین و در مواردی با حریق مقابله می کنند.
دســته دوم روش های غیر عامل: این دسته 
در طراحی و اجرای ســاختمان پیش بینی میشوند 
و موجبــات ایمنی جانبی و یــا محافظت از اجزای 
ساختمان را عهده دار می شوند بدون اینکه واکنش 

خاصی در مقابل آتش از خودشان نشان دهند.
یکــی از این راههــای غیر عامــل تامین ایمنی 
ســاختمانها اعم از مسکونی و یا صنعتی است و آن 
را معموالً پوشــش های ضد حریق اطالق می کنند. 
اصطالحاً پوشــش های ضد حریــق به موادی گفته 
می شود که باعث تعویق و یا تاخیر در انتقال حرارت 
و آتش به ســازه می شــوند، این پوشش ها معموالً 
شامل دو گروه پایه معدنی و پایه رزینی می باشند.

عدم اســتفاده از این پوشش ها موجب گسترش 
سریع حریق و در نهایت ریزش ساختمان و... منجر 
می گردد. این اقدام تاســف بار بیشــتر ســازه های 
فــوالدی را تحت تاثیر قرار می دهد و متاســفانه بر 
خالف کلمات شــعاری ما که اراده را آهنین توصیف 
می کند اینگونه ســازه ها در مقابل حریق بســیار 

ضعیــف عمل می کنند و از این رو نیاز به محافظت 
دارند. اگر چه ســازه های بتنی هم ممکن است نیاز 
به محافظت داشــته باشد لیکن بسیار مهم است که 
به تفاوت بین پوشــش های محافــظ در برابر آتش 
با ســایر محصوالت مانند نسوزها مقایسه ای داشته 

باشیم.
مواد نسوز اگر چه نســبت به دماهای باال مقاوم 
هســتند اما متاســفانه اکثراً دارای هدایت حرارتی 
باالیی هســتند و لذا نمی توانند ســازه را محافظت 
نماینــد در مقابل عایق های حرارتی اگر چه هدایت 
حرارتــی پایینی دارند اما اغلب در برابر دماهای باال 
ضعیف بوده و نمیتوانند مقاومت چندانی از خودشان 

نشان دهند.

استانداردهای مقاومت در برابر 
آتش 

از مهمترین اســتاندارد هــای آزمایش مقاومت 
 ASTME-119،UL 263،در برابر آتش می تــوان

BS476،ISO 834، و DIN 4102 را نام برد.

انواع حریق 
حریق ســلولزی: در حریق حاصل از سوختن 
مواد سلولزی و سوخت های جامد آلی، دما در طول 
یک ساعت به 920 درجه سانتیگراد رسیده و سپس 

منحنی شیب مالیمی خواهد داشت.
حریق هیدروکربنی: در حریق ناشی از سوخت 
مواد هیدروکربنی، دما در مدت چهار دقیقه به 900 
درجه سانتیگراد رسیده و به تدریج به دماهای باالتر 

)نسبت به حریق سلولزی( می رسد.
متاســفانه فوالد ســاختمانی مقاومت خود را در 
برابر حریق بســرعت از دســت می دهد، بطوریکه 
دمای حدود 550 درجه ســانتیگراد دمای شکست 
آن محسوب میشود، بنابراین بعنوان نمونه 2 ساعت 
مقاومــت در برابر آتش برای ســازه های فوالدی به 
این معناست که بایستی ســازه به نحوی محافظت 
گردد که تا 2 ساعت بعد از حریق دمای آن به 550 

درجه سانتیگراد نرسیده باشد.برای ساختمان های 
معمولی از منحنی حریق سلولزی استفاده می شود، 
امــا این منحنی بــرای صنایع نفت و پتروشــیمی 
پاســخگو نیست و برای آنها از منحنی حریق هیدرو 
کربنی اســتفاده می شود. مقاومت 2 ساعت در برابر 
آتــش در سیســتم هیدروکربنی حــدوداً معادل 3 
ســاعت مقاومت در برابر آتش در منحنی ســلولزی 

می باشد.
اغلب منحنی های اســتاندارد و آتش بر اســاس 
مقایســه و مشابهت حریق سلولزی طراحی شده اند 
اما این منحنی برای حریق های هیدروکربنی صنایع 
نفت و پتروشــیمی پاســخگو نیســت اگرچه امروز 
دیگر بــا مطالبی که در مورد مصالح تولیدی با مواد 
پتروشیمی به عرض رسید و وجود لوله کشی گاز در 
ساختمانهای مســکونی دیگر مفهوم حریق سلولزی 
از بین رفتــه و عماًل تقریباً همه جــا حریق را باید 

حریق های هیدروکربنی حساب کنیم.
یکــی از منحنــی ها که در دهه 1980 توســط 
شرکت Mobil oil عرضه گردید و پس از آن توسط 
سازمانهای مهمی مانند UL وزارت انرژی انگلستان 
و همچنین شرکت نروژی هم مورد توجه و تائید قرار 
گرفت و پذیرفته شد اکنون این منحنی برای صنایع 
پر خطر مانند صنایع نفت پتروشــیمی و تاسیسات 
دریائی اســتفاده میشود و مقاومت 2 ساعت در برابر 
استاندارد ASTME-119 حریق های هیدروکربنی 
برابر اســت با حدوداً معادل 3 ســاعت مقاومت در 
برابر آتش ناشی از حریق های سلولزی مزید آگاهی 
معموالً حریق ها و استانداردهای حریق های سیستم 
ســلولزی را با عالمت A ونمــودار های حریق های 

هیدروکربنی را با عالمت H نشان می دهند.
- حریق هیدروکربنی 

- حریق سلولزی 

رفتارهای سازه ها در برابر آتش 
ســازه های بتنــی : بتن به عنــوان یک مصالح 
ساختمانی پرمصرف، مقاوم و پایدار در شرایط جوی 

1415 صنعت شیمیایی ساختمان 
زمستان 1391 - شماره 3

صنعت شیمیایی ساختمان
زمستان 1391 - شماره 3



میباشد وزن مخصوص اینگونه مصالح حدود 1000 
کیلوگرم و در مقایســه با پاره ای از محصوالت دیگر 
از خوردگی بیشــتری برخوردار اســت ضمن آنکه 
قیمت آن هم در مقایســه با شــیوه هــای دیگر به 

مراتب بیشتر خواهد بود.
ب( مواد FOAMIG پف کننده ها: 

این مصالح به دو گرده اصلی ماستیک ها و رنگها 
تقسیم بندی شده اند 

ماســتیک ها معموالً بر پایه رزین های االستومر 
وینیل – PU و Epoxy تولید میگردد و شامل عوامل 
افزاینــده حجم )پف کننده ( میباشــند، فرایند این 
ازدیاد حجم پیچیدگی خاص دارد و معموالً پوشش 
جامد ســطح بر اثر حرارت به خمیری با ویسکوزیته 
نسبی تبدیل گردیده و همزمان واکنش های مصالح 
مورد کاربری در اینگونه پوشش ها بهنگام گرم شدن 
گازهایی را آزاد می نماید که در فیلم و پوشش انجام 

گرفته به دام می افتند 
براثراین فعل و انفعــال ضخامت یک میلیمتری 
پوشــش به چند برابر افزایش یافتــه و گاهاً تا 10 
میلیمتــر افزایش حجم خواهد داشــت که پاره ای 
از تولید کنندگان توصیــه می نماید برای تقویت و 
استحکام بیشتر از یک توری Fiber Glass در وسط 
الیه استفاده شود تا از ریزش پوشش پس از عملیات 

ازدیاد حجم جلوگیری گردد. 
رنگهای نازک پف کننده را هم می توان در همین 
دسته بحساب آورد که این گونه رنگها هم دارای پایه 
های حاللی و آبی هســتند و با اســتفاده از دستگاه 
اســپری و برس های مویی قابل اجــرا خواهد بود 
معموالً رنگهــا هم نقش تاخیر انداز را دارند و کمتر 
به عنوان محافظ سازه استفاده می شوند، و با توجه 
بــه فیلم نازک آن و مقاومــت پایین آن خصوصاً در 
مقابل حریق هــای هیدروکربنی از کاربری کمتری 

برخوردار هستند. 
اضافه می نماید اینگونه رنگها پس از بروز حریقی 
که در فرودگاه دوسلدرف آلمان بوجود آمد و با توجه 
به طول زمان تاخیر به میزان حداکثر 40 دقیقه ای 
برای چهار چوب درب ها در بیمارستانها و موارد ساز 
های سبک استفاده می شــود از نکات جالب توجه 
اینگونــه رنگها ویژگی در تنوع رنگ آن می باشــد 
لیکن استقامت پایین آن حکایت از ضعف آن دارد.

ج( مصالح الیافی: 
پاره ای از ســازندگان ســاختمان ها عالقه مند 

هستند از پوشش های الیافی استفاده نمایید. 
و چنانچــه دو هدف مقاومت در برابرآتش و عایق 
کاری حرارتی مد نظر باشــد نبایستی از چسباننده 
های آلی اســتفاده گردد چون اینگونه چسباننده ها 
در دمای نســبتاً باالی حریق سریعاً از بین می روند 
از اینرو آن دســته از پشــم های معدنی که دارای 
چســباننده های معدنی باشند بیشــتر مورد توجه 

خواهند بود.
الیــاف معدنــی در 850 درجــه ســانتیگراد و 
الیاف هــای ســرامیکی تــا میــزان 1150 درجه 
ســانتیگراد مقاوم و هنگام مصرف باید به این نکته 
توجه نمود کــه نبایســتی روی آن از دیگر مصالح 
)مالت و گچ( که ممکن اســت باعث نفوذ آب گردد 

استفاده شود. 

4- مالحظات و نظارت اجرائی: 

بدیهی است که کیفیت مطلوب هر پوشش عالوه 
بر خصوصیات و ویژگی مواد تشکیل دهنده به شیوه 
های اجــرا و نحوه کاربری آن هم بســتگی خواهد 
داشــت مهارت گروه های اجرایی و دســتگاه های 
مورد کاربری جهت هریــک از اینگونه مصالح و نیز 
آماده سازی سطوح زیرین از مسائل بسیار با اهمیت 

بشــمار می رود برای دســتیابی بــه نتایج مطلوب 
بایســتی نقشه های اجرایی و دستور العمل ها برای 
هر ســازه بطور جداگانه تهیه و الزامات مقاومت در 
برابر حریق در آنها مشــخص گردد. اعالم مراجع و 
استاندارد ها و رعایت آیین نامه های مربوطه تعیین 
شوند مسئولیت های هر یک از گروهها اعم از مالک، 
تولید کننده پوشش، گروه اجرایی و مهندسین ناظر 

به تفکیک مشخص گردد.
چنانچه خطرات خاصی در محل کار خصوصاً در 
صنایع پتروشیمی و دریایی وجود دارد پیش بینی و 

به وضوح مشخص و اعالم شود.
شــرایط اقلیمــی و محیطــی بهنــگام اجرای 
پوشش ها بســیار تعیین کننده خواهند بود و بهتر 
اســت اجرای پوشــش برای ســازه های بیرونی در 
شرایط آب و هوایی مناســب و رطوبت های نسبی 
معتــدل صورت پذیرد و همچنین با عنایت به اینکه 
اکثر پوشــش های معدنی با حالل های آبی خواهد 

بود بهنگام زمستان از یخ زدن آن جلوگیری گردد.
انبارش مواد اولیه، پوشــش مناسب بسته بندی، 
رعایــت تاریــخ مصرف و دیگــر نــکات مربوط به 
نگهداری محصول از موارد مهم محسوب می گردند.
توصیه می شــود در مورد نگهداری پوشش های 
ضــد حریــق معدنی عــالوه بر رعایت نــکات فوق 
نگهــداری آنها در محیط سرپوشــیده و خشــک و 
حفاظت آنها با پوشــش های پلی اتیلن و عدم تابش 

مستقیم خورشید انجام شود.
در مورد مواد Foaming پف کننده ها هم کاربری 
در دمای 5+ الی 35 درجه ســانتیگراد الزامی است 
تا از تجزیه و واکنش شــیمیایی آنها جلوگیری شود 
همچنین در هنگام کاربری این پوشش ها استفاده از 
توری فایبر گالس که موجب افزایش تقویت پوشش 

می گردد توصیه فنی محسوب می گردد. ■

بیرون قرار گرفته، درمقابل اشعه UV، ریزش باران 
و بــرف و یا هوازدگی قــرار دارد متفاوت و در دوام 
پوشــش تاثیر گذار خواهد بود و بهنگام انتخاب باید 
کاماًل مورد توجه قرار گیرد این دقت عمل در مورد 
صنایع دریایی و صنایع از اهمیت بیشتری برخوردار 
خواهــد بود چون در اینگونه مــوارد خوردگی های 
کلری و ســولفات ها و خوردگی های میکروبی هم 

عالوه بر موارد فوق تاثیر گذار خواهند بود 

3- انواع پوشش های ضد حریق 

بطور کلی انواع پوشــش های محافــظ در برابر 
حریق را به سه دسته زیر تقسیم می کنند:

الف( مواد چسباننده با مصالح معدنی 
ب( مواد Foaming پف کننده 

ج( مصالح الیافی )پشــم های شیشــه، سنگ و 
سرامیکی(

الف( مواد چســباننده با مصالح معدنی: از 
بهترین نوع این دســته از محصــوالت می توان به 
بتن، بتن سبک، پایه ســیمانی، پوشش های گچی 
سبک، سیلیکات کلسیم و اکســید کلرید منیزیوم 

اشاره داشت.
اصوالً عملکرد محافظتی این نوع پوشــش ها بر 
پایــه جذب انرژی به علت تبخیر آب موجود در آنها 
و نیز هدایت حرارتی نسبتاً پایین آنها می باشد، این 
مواد با توجه به اینکه اساساً معدنی هستند غیر قابل 
اشتعال بوده و سوزنده تلقی نمی گردند همچنین از 
ویژگی عدم ایجاد دود و یا گازهای ســمی در دمای 
باال برخوردار هســتند از این رو بــرای مصارف در 

فضای داخلی ساختمان بسیار مناسب خواهد بود.
بتن یکی از مصالح این گروه اســت که در صورت 
برخورداری از طــرح اختالط مناســب با ضخامت 
حداقل 50 میلیمتری مــی تواند مقاومت حدود 2 

ASTM- ساعت در برابر آتش را مطابق با استاندارد
E119 را تامیــن نماید ناگفته نماند که برای اتصال 
بتن مورد اجرا به ســازه فوالدی توری های ویژه با 

اتصاالت مناسب مهار شده مورد نیاز خواهد بود.
از ویژگــی های بتــن مقاومت مکانیکــی باال و 
سهولت دسترســی می باشــد اما دارای مشکالتی 
نیز هســت که از جملــه ســنگینی و چگالی آن، 
شــیوه اعمال و هزینه های اجرایی آن برای پاره ای 
جزئیات نظیر تیرهای کوچک، پکیدن بتن در دمای 
باال خصوصاً در هنگام بروز حریق های هیدروکربنی 

و خوردگی های احتمالی سازه را می توان نام برد.
یکی از این روش های بتنی سیســتم ستونهای 
فوالدی )اغلب با مقطع دایره شکل( و پرشده با بتن 
می باشد که تحقیقات زیادی توسط مرکز تحقیقات 
ساختمان و مســکن ژاپن و آمریکا صورت گرفته و 
نتایج آن در ســالهای 1970 مثبت ارزیابی گردید. 
ایــن تحقیقات به مدت 10 ســال دیگــر هم دامه 
یافت و مشــخص گردید اینگونه سازه های فوالدی 
و محتوی بتن عالوه بر مقاومت ســازه ای پایداری 

مناسبی را هم در مقابل حریق دارند.
پاره ای از این ویژگی ها به قرار ذیل است:

کمانــش موضعی فوالد بــه تاخیر می افتد و  ■
افت مقاومــت حتی بعد از کمانــش موضعی کمتر 

می شود.
مقاومت بتــن به علت نقش محدود کنندگی  ■

فوالد افزایش می یابد.
Shrink: جمع شدگی و خزش بتن به مراتب  ■

کمتر از بتن معمولی است 
بــه دلیل وجود بتن در داخل ســازه فوالدی  ■

مواد کاربری عایق حرارتی کمتر و یا حذف میشود
ســطح مقطع فوالد در ایــن روش به مراتب  ■

بیشتر از بتن با میلگرد است

ابعاد ســتون ها به دلیل مقاومت های باال در  ■
مقایسه با بتن معمولی کوچکتر خواهد بود و فضای 

مفید بیشتری بوجود می آورد.
پوشــش های بتن سبک و یا پوشش های سبک 
سیمانی برای محیط های خارجی جایگزین مناسبی 
برای بتن می باشند، این نوع پوشش ها را می توان 
بوسیله دستگاه پاششی Shot Crete با درصد زیادی 
خلل و فــرج اجرا نمود که وزن مخصوص آنها 500 
کیلوگرم در مترمکعب تا 900 و یا بیشــتر می باشد 
و توصیه ما برای ســازه های هیدروکربنی این نوع 
پوشــش با ضخامت حداقل 30 میلیمتر و حفاظت 
سازه به مدت 120 دقیقه و برای سازه های سلولزی 

ضخامت 25 میلیمتر هم مناسب خواهد بود.
پوشــش های گچی ســبک از بهترین و مناسب 
ترین پوشــش های محافظ حریق برای کاربردهای 
داخلی ساختمان می باشد این نوع پوشش عالوه بر 
مقاومت باال در برابر آتش نسبتاً سبک بوده و اجرای 
آن با روش های دستی و ماشینی امکان پذیر است 
وزن مخصوص 400 الی 800 کیلوگرم در مترمکعب 
بر حســب نوع مصالح و روش اجرا قابل انجام است 
و در این روش هم همانند نوع ســیمانی می بایست 
روش اجرا کنترل و کیفیت مصالح مورد ارزیابی قرار 
گیرد، برای تقلیــل در وزن گچ معموالً از دانه های 

پرلیت و دیگر دانه ها استفاده می گردد.
بدیهی اســت با توجه به زمان گیرش سریع گچ 
کاربــری مواد جهت کنتــرل این زمانــی الزامی و 
دیگــر افزودنی ها جهت عدم شــره کردن و تامین 

مقاومت های مکانیکی مورد نظر الزامی است.
اضافه می نماید جذب آب اینگونه پوشــش ها از 

جمله مشکالت آن خواهند بود.
 اکسی کلر منیزیوم از دیگر محصوالتی است که 
به دلیل ویژگی های خاص دارای کاربری محدودتر 
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هنگامی که ساخت و ساز با بتن مورد نظر است، 
ثبــات کارایی، مهمتریــن پارامتر کنتــرل کیفیت 
است. حفظ کارایی نقش مهمی در دستیابی به این 

پایداری بازی می کند.
دو مکانیسم اصلی ســبب می شوند بتن کارایی 
خودرا از دســت بدهد: )الف( سختی پالستیک که 
در اثر از دســت رفتن آب مخلوط به دلیل تبخیر یا 
هیدراســیون اولیه سیمان، ایجاد می شود – در این 
حالــت، کارایی به صورت تدریجی از میان می رود و 
تنها بخشــی از آن قابل بازگشت است و )ب( شکل 
گیری ســازه ای یا تیکســوتروپی – در این حالت 
کارایی به طور موقت کاهش می یابد و می توان آنرا 
بازگرداند. میزان از دست رفتن کارایی به فاکتورهای 
متعددی وابســتگی دارد. توزیع وتراکم دانه بندی، 
خواص شیمیایی سیمان، شــرایط محیطی وزمان، 
تنها بخشــی از این فاکتورها هستند. از آنجایی که 
کیفیت ســازه های بتنی ســاخته شده از بتن خود 
تراکم )SCC(، تقریباً تماماً به مشخصات پالستیک 
این نوع بتن بســتگی دارد، حفظ کارایی مورد نیاز 
در بتن خود تراکم بســیار مهمتــر از بتن ویبره ای 
معمولی )CVC( است. در صورتیکه این امر نادیده 
گرفته شود، می تواند ســبب ایجاد معایب سطحی 
شــده و ســازه بتنــی را از نظر دوام و مشــخصات 

سازه ای با مشکالتی روبرو نماید.

مایکل کراپکو، شرکت مشاور 
CBE، اوکلند، نیوزلند

بتن، ماده ای ترکیبی و چند جزئی است که بطور 
اعظم از مصالح دانه ای و خمیر سیمان تشکیل شده 
است. خمیر ســیمان ذرات دانه ای را می پوشاند و 
فضای میان آنهــا را پر می کنــد، همچنین خمیر 
ســیمان نقــش روان کننــده را ایفا مــی کند که 
اصطــکاک میان ذرات دانــه ای را کاهش می دهد 
و به مخلوط تــازه بتن کارایی می بخشــد. مصالح 
دانــه ای در خمیر ســیمان پراکنده شــده اند. این 
خمیر متشکل از ذرات معلق سیمان در آب است و 
پراکندگی مصالح دانه ای که در زمان اختالط اتفاق 
مــي افتد را حفظ می نماید و به ذرات این امکان را 
میدهد که حرکت کنند و فواصل اصلی میان خود را 
مجدداً شــکل دهند. بنابراین، بتن تازه، مایعی است 
بــا ذرات معلق در داخل آن. همچنین بتن تازه را به 
عنــوان ماده ای بینا بینی میان یک مایع و توده ای 

مرطوب از ذرات نیز در نظر می گیرند.
پیشرفت های تکنولوژی بتن، خصوصاً در زمینه 
معرفی انواع گسترده ای از ترکیبات شیمیایی، مواد 
افزودنــی معدنــی و مواد مکمل ســیمانی، اهمیت 
ویژگي هاي بتن تازه را دو چندان کرده اســت. این 
پیشرفت ها، تولید بتن با کارایی باال و بصورت خود 
تراکم را نیز امکان پذیر نموده است. این نوع بتن ها 
گــران تر هســتند ولی معموال هزینــه اضافی مواد 
افزودنــی، با صرفه جویی در هزینه فرایند ســاخت 

بتن جبران می گردد.
کارایی بتن، عبارتی پیچیده و کلی اســت که نه 
می توان آنرا به ســادگی تعریف نمــود و نه میتوان 
آنرا به طور کامل، توســط یــک روش اندازه گیری 
 ،)SCC( کرد. ویژگی هــای کارایی بتن خود تراکم
در دســتیابی به ســازه های بتنی بــا کیفیت باال، 
بسیار ضروری هســتند. حفظ مشخصات مورد نظر 
در بتن خود تراکم در حالت تازه بســیار متفاوت از 
بتن ویبره ای معمولی )CVC( است و همچنین به 
دلیل وابستگی مشــخصات بتن خود تراکم تازه به 
فاکتورهای متعدد، متعاقبــاً کنترل کارایی این نوع 
بتن در طول زمان نیز متفاوت می باشــد. به دلیل 
پیچیدگی بتن، که اساســاً از محــدوده دانه بندی 
گســترده و مشــخصات وابســته به زمان آن ناشی 
می شــود، مشــخصات اصلی که بر فرآیند ریختن 
و تراکــم بتن و خصوصاً بتن خــود تراکم تاثیر می 
گذارند، به خوبی توســط علم حرکت و تغییر شکل 
مایعات )رئولوژي( قابل توضیح است. رفتار بتن تازه 
از نظر علم مذکور به مشــخصاتی مانند تنش جاری 
شدن، چسبندگی پالستیک و نیکسوتروپی بستگی 
دارد. این موارد ویژگیهایی هستند که در طول زمان 

تغییر می کنند و باید حفظ شوند.

کارایی و روانی بتن خود تراکم 
)SCC(

از دیــدگاه کارایی، خود تراکم بــودن به معنای 

بهینه سازی مخلوط بتن به منظور دستیابی به بتنی با خاصیت روانی بهبود یافته

حفظ کارایي مورد نظر در بتن خود تراکم

توانایی بتن در جریان یافتــن پس از تخلیه از یک 
کامیون مخصوص حمل بتن یا شــلنگ پمپ بتن با 
یک قیف و یا وســایل مشابه، تنها از طریق ثقلی، و 
پــر کردن فضای مورد نظر در داخل قالب به منظور 
دستیابی به بتن با کیفیت یکنواخت و بدون هرگونه 
عیب و نقص، می باشــد. مشخصات بتن خود تراکم 
تازه، بخوبی تعریف شــده اند و مــورد مطالعه قرار 
گرفته اند. موارد ذیل ســه ویژگــی بتن خود تراکم 

میباشند :
- قابلیت پر نمودن - قابلیت عبور کردن - مقاوم 
در برابر جدا شــدگی دانه ها ) پایداری استاتیک و 

دینامیک (
بتن خود تراکم باید قادر باشــد تحت وزن خود 
به آســانی و به سرعت تغییر شکل بدهد. قابلیت پر 
کردن به معنای مســافت طی شده و سرعت جریان 
این نوع بتن می باشد. در مواردی که دهانه ورودی 
قالب باریک است یا جایی که آرماتوربندی به شدت 

متراکم اجرا شــده، باید از انباشــته شدن دانه های 
درشــت در پل بندی ها جلوگیری شــود. این مورد 
بــه قابلیت عبور بتــن خود تراکم ارتبــاط دارد. به 
منظور دستیابی به قابلیت پر کردن بدون نقص، باید 
موازنه مناسبی میان ظرفیت شکل پذیری و سرعت 
تغییر شکل بتن خود تراکم بدست آید. معموالً قطر 
نهایی نمونــه در آزمایش اســالمپ، ظرفیت تغییر 
شــکل بتن خود تراکم در نظر گرفته می شــود که 
ارتباط نزدیکی با تنش جاری شــدن دارد. ســرعت 
تغییر شــکل را می توان با اندازه گیری مدت زمانی 
که قطر نمونه بتن خود تراکم در آزمایش اســالمپ 
به mm 500 می رســد )T500( یا زمانیکه از یک 
قیف V شکل عبور می کند، بدست آورد، که رابطه 
نزدیکی با چسبندگی پالستیک دارد. از آنجایی که 
بتن خود تراکم تازه اهمیت بیشــتری نسبت به بتن 

معمولی دارد و همچنین همانطور که در باال اشــاره 
شــد، عبارت کارایی بسیار گســترده است و بخوبی 
تعریف نشده، رویکرد گذشته برای ارزیابی کارایی را 

نمی توان برای بتن خود تراکم بکار گرفت.
نه تنها روشــهای آزمایــش دیگر نمــی توانند 
اطالعات اساســی الزم مربوط به مشــخصات بتن 
تازه را ارائه نمایند، بلکه فقدان چنین اطالعاتی نیز 
احساس می شود. اطالعات آزمایشی که از آزمایش 
هاي معمول بدســت می آیند، مانند اســالمپ ) یا 
جریان اسالمپ( و آزمایشــهای بیرون زدگی شیره 
بتن، رفتار خاص بتن خود تراکم، یعنی میزان تغییر 
شــکل و پایداری )مقاومت در برابر جدا شدگی دانه 
ها ( را توضیح نمی دهد. رویکرد علم تغییر شــکل 
مایعات ) رئولوژی ( به منظور ارزیابی رفتار بتن تازه، 
ابزار ســودمندتری برای فهم مشــخصات بتن خود 
تراکم تازه وکنترل رفتار آن می باشــد. از نظر علم 
تغییر شکل مایعات، تفاوتهای اصلی میان بتن ویبره 

ای سنتی و بتن خود تراکم این است که مورد اخیر 
تنش جاری شدن بســیار پایین تر)نزدیک به سیال 
نیوتنی با تنش جاری شــدن برابــر صفر( و معموال 

چسبندگی پالستیک باالتری دارد. شکل 1. 
ترکیب دو پارامتر اصلی مربوط به تغییر شــکل 
ســیاالت، یعنی تنش جاری شــدن و چســبندگی 
پالستیک، طیف گسترده ای از انواع بتن خود تراکم 
را پوشش می دهد. چسبندگی به خودی خود نقش 
برجســته ای در بتن خود تراکم تازه بازی می کند. 
چسبندگی پالستیک بتن خود تراکم به موارد ذیل 
بستگی دارد: سرعت جریان )سرعت ساخت و ساز( 
– قابلیت پمپاژ و فشــار پمپ – پایداری استاتیک و 
دینامیک بتن خود تراکم – تیکســوتروپی – فشــار 

شکل دهی ) قالب بندی (
مشــخصات واقعي مربوط به تغییر شــکل سیال 

را میتوان توســط رئومتر یا ویسکومتر اندازه گیری 
نمود، اما مشــخصات حقیقی مذکــور و پارامترهای 
کارایی که با آزمایشــهای نسبتاً ســاده ارزیابی می 
شــوند، ارتباط نزدیکی با یکدیگــر دارند. به عنوان 
مثال، اســالمپ رابطه نزدیکی با تنش جاری شدن 
دارد. ســرعت جریان که توســط زمان رسیدن بتن 
خود تراکم به قطر 500 میلیمتر یا زمان حرکت آن 
از یک قیف V شکل محاسبه می شود، با چسبندگی 

پالستیک مرتبط است.
کلیه موارد فوق، در ارزشیابی مشخصات بتن خود 
تراکــم تازه، در هر زمان صادق می باشــند. اما این 
مشخصات با گذشت زمان بین مخلوط کردن مصالح 
بتن خود تراکم و جاي گیري آن در محل موردنظر 
تغییر می کنند. مشــخصات بتن خود تراکم تازه که 
در کارخانه ســاخت بتن، به عنــوان کنترل کیفیت 
اولیه بدست می آید، میتواند اساسا با مشخصاتی که 
در محل کارگاه ارزیابی میشوند متفاوت باشند. این 

بدان معنی اســت که بتن خود تراکم نوعی پنجره 
گشــوده دارد که از طریق آن با ایمنی باال به داخل 
قالب ریخته می شــود. این پنجره باز برای بتن های 
مختلف و بســته به تغییرات شــرایط محیطی می 
توانند متفاوت باشــند. عموماً هر بتنی، که شــامل 
بتن خود تراکم نیز می شــود، در طول زمان کارایی 
خود را از دســت می دهند، هر چند فقط در موارد 
اســتثنایی نیســت که برخی بتن ها در طول زمان 

کارایی بدست می آورند.

چرا بتن کارایی خود را از دست 
می دهد ؟

بتني که تازه ساخته شــده است، در طول زمان 
ســخت می شود )این موضوع را نباید با گیرش بتن 
اشــتباه گرفت(. این بدان دلیل است که مقداری از 
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آب مخلوط بتن از طریق تبخیر از دســت می رود، 
خصوصا اگر بتن در معرض خورشــید یا باد باشــد، 
همچنیــن اگر مصالح دانه ای به طور کامل اشــباع 
نشــده باشــند، مقداری از آب را جذب می کنند و 
در نهایت مقداری از آب نیز توســط فعل و انفعاالت 
شــیمیایی ابتدایی در بتن از بین می رود. میزان از 
دســت رفتن کارایی، به فاکتورهای متعددی مانند 

موارد ذیل بستگی دارد:
- هرچه میزان کارایی اولیه بیشتر باشد، میزان از 

دست رفتن آب نیز بیشتر است. 
- میزان از دســت رفتن کارایی در مخلوط های 

غنی تر ) از نظر مصالح (، بیشتر است. 
- میزان از دســت رفتن کارایی به مشــخصات 
سیمان مصرفی نیز بســتگی دارد: هنگامیکه میزان 
مواد قلیایی باال و مواد ســولفاتی کم باشــد، نرخ از 

دست رفتن کارایی نیز افزایش می یابد. 
همچنین، از دست رفتن کارایی بتن، تحت تاثیر 
دمــای بتن و ترکیــب مصالح قــراردارد. فوق روان 
کننده ها در بتن نیز می توانند بر حفظ کارایی تاثیر 
گذار باشــند. فوق روان کننده ها معموال به منظور 
افزایش کارایی بتن بکار برده می شوند. اما اثر بخشی 
فــوق روان کننده ها تا زمانی ادامه پیدا می کند که 
مولکول های فوق روان کننده کافی برای پوشــش 
ســطح بیرونی ذرات ســیمان وجود داشته باشند. 
هنگامی که برخی از مولکول های فوق روان کننده 
در محصول هیدراسیون ســیمان گرفتار می شوند، 
میــزان فوق روان کننده ناکافی می شــود و کارایی 
مخلوط بتن به سرعت از دست می رود. تمامی این 
فاکتورها در مورد بتن خود تراکم نیز صادق هستند. 
هرچند پدیده ای جالب وجود دارد که بتن هایی با 
قابلیت شکل پذیری باال مانند بتن خود تراکم را در 

یک طبقه بندی بسیار خاص قرار می دهد. 
بسیاری از سیاالت غیر نیوتنی، وقتی که برش به 
میزان ثابتی می رســد و در آن حد حفظ می شود، 
تغییری در میزان چسبندگی خود نشان می دهند. 
میزان کاهش چســبندگی میتواند بســته به مدت 
زمان اعمال برش کاهش یابد و خنثی شود. هنگامی 
که نیروي برشي کاهش می یابد و متوقف می شود، 
ســیال به نوعی ترمیم می یابد و حد جاری شــدن 

قبلی یا متفاوتی را بدســت می آورد، و کل فرآیند 
قابل تکرار اســت. چنین سیاالتی را تیکسوتروپیک 

می نامیم. شکل2
 ،)BS 5618 : 1976( انگلیــس  اســتاندارد 
تیکسوتروپی را به عنوان کاهش چسبندگی ظاهری 
تحت تنش برشــی تعریف می نماید که در ادامه در 
صورتی که تنش حذف شــود، ترمیم تدریجی اتفاق 
می افتد. بطور ســاده، تیکسوتروپی رفتار یک مایع 
باذرات معلق ) بتن ( است، هنگامیکه قابلیت جریان 

پذیري اولیه خود را در اثر شــکل گیری سازه ای از 
دست می دهد. چنین ماده اي، هنگامیکه نیروهای 
خارجی مانند عمل اختالط اعمال می شوند، قابلیت 

جریان پذیری خود را مجدداً بدست می آورد.
مکانیک تیکسوتروپی توسط علم سطوح و شیمی 
کلوئیدی توضیح داده شــده است، اما در اصل یک 
فعل و انفعال میــان ذرات جامد معلق و تمایل آنها 
بــرای قرارگیری در وضعیت مطلوب اســت )که در 
نهایت به شــکل گیری ســازه ای منتهي مي شود(. 
بتن خود تراکم مایعی اســت بــاذرات معلق و رفتار 
تیکســوتروپی از خود نشان می دهد، ولی در اندازه 
های متفاوت. به نظر می رسد که مصالح دانه ای نقش 
مهمی را در ایجاد وتوســعه مشخصات تیکسوتروپی 
بتن خود تراکم ایفا میکنند. نشــان داده شده است 
که توزیع متفاوت دانه بندی )PSD(، شکل دانه ها 
وبافت سطحی آنها، مشخصات تیکسوتروپی متفاوتی 
را ایجاد می کنند. درشکل 3 سه طرح مخلوط بتن 

خود تراکم مشــابه با ســه نوع دانه بندی متفاوت 
استفاده شده است. هر ســه نوع مصالح دانه ای، از 
منابع طبیعی بدســت آمده است، در نتیجه تخلخل 
آنها تفاوت زیادی با یکدیگر ندارد. از دســت رفتن 
موقت کارایي بتن خود تراکم در اثر تیکســوتروپی، 
پیش از آنکه به داخل قالب ریخته شــود، مشــکل 
زیادی ایجاد نمی کند، زیرا که میتوان کارایی مورد 
نظر را مجدداً احیا نمود. هرچند، ســخت شــدگی 
پیش از موعد بتن خود تراکم در اثر تیکســوتروپی، 
پیش از آنکه بتن بخوبــی قالب را پرکند، می تواند 
سبب تشدید نواقص ســطحی گردد. قابلیت شکل 
پذیری باال در بتن خود تراکم را می توان با استفاده 
از فوق روان کننده های بر پایه اتر پلی کربوکســیل 
)PCE( بدســت آورد. همانطورکه درشکل 4 نشان 
داده شده است، انواع مختلف PCE، پنجره های باز 

متفاوتي را در بتن خود تراکم ایجاد می کنند.
بطور کلی میــزان حفظ جریان پذیری بتن خود 
تراکم، توســط مقدار مولکولهای فــوق روان کننده 
PCE که عمل جذب ســطحی ذرات سیمان را در 
طول زمان به انجام میرســانند و مقدار مولکولهایی 
که برای جذب سطحی در مراحل بعدی در دسترس 

هستند، تعیین می شود. 

حفظ کارایی مورد نیاز بتن خود 
تراکم در طول زمان

همانطور که در باال اشاره شد، کارایی کافی در بتن 
خود تراکم برای دســتیابی به خصوصیات مکانیکی، 
مشخصات دوام بتن و ظاهر زیبای مورد نظر، ضروری 
است. کارایی کافی، به معنای قابلیت بتن خود تراکم 
در حفظ مشــخصات بتن تازه در حــدود مورد نیاز 
و قابل قبول، در مدت زمــان الزم برای تراکم خود 
بخود بتن است. این تفاوت حاشیه ای در مشخصات 
بتن خود تراکم تازه، معمــوالً برای هر منظوری به 
صورت منحصر بفرد میان تولید کننده ي بتن خود 
تراکم و مصرف کننده آن )پیمانکار( مورد توافق قرار 

می گیرد و بنا می شود.
همانطور که پیشــتر بیان شد، از دست رفتن آب 
در بتن یکی از دالیل از دســت رفتن کارایی است. 
این موضوع بدلیل تبخیر آب در طول زمان خصوصاً 

در شــرایط آب و هوایــی گرم و وجــود باد، جذب 
توسط مصالح دانه ای خشــک و واکنش شیمیایی 
با ســیمان اتفاق می افتد. مورد اخیر را به ســختی 
می توان کنترل نمود، مگر آنکه ســیمانی با ساختار 
شیمیایی متفاوت در دسترس باشد. همواره توصیه 
می شــود که انواع مختلف سیمان که در محل قابل 
دسترس هستند، با یکدیگر مقایسه شوند، خصوصاً 

اگر سیمان ها خاصیت قلیایی متفاوتی دارند. 
به منظور جلوگیري از جداشــدگی دانه ها، بتن 
خــود تراکم معمــوالً نیاز به مقدار زیــادی مصالح 
ریزدانه دارد. در جایی که خاکســتر در دســترس و 
قابل بکار گیری اســت، معمــوالً به عنوان منبع ریز 
دانــه بکار برده می شــود. عالوه بــر فراهم نمودن 
ریزدانه اضافی، خاکستر اساساً، قابلیت حفظ کارایی 
بتن خود تراکم را افزایــش می دهد. معموالً مقدار 
خاکستر مورد اســتفاده، 20 تا 30 درصد وزن کل 
مواد سیمانی مخلوط اســت، اما از آن تا میزان 40 
درصد یا بیشــتر نیــز به جای ســیمان با موفقیت 

استفاده شده است.
به منظور به حداقل رساندن تاثیر از دست رفتن 
رطوبت در اثر جذب مصالح، کنترل رطوبت دانه ها 
در کارخانه تولید بتن امری حیاتی است. مصالح دانه 
ای باید پیش از مخلوط شــدن در بتن بطور کامل 

اشباع شوند.
به دلیل محدود بودن تاثیر فوق روان کننده ها به 
زمــان، اضافه نمودن فوق روان کننده ها به مخلوط 
بتن خودتراکم در دو مرحله یا بیشــتر، ســودمند 
خواهد بود. باید خاطر نشان شود که کارایی بدست 
آمــده، با افزودن فوق روان کننده در مرحله ی دوم 
یا مراحل بعدی، با سرعت بیشتری کاهش می یابد، 
در نتیجه افزودن مجــدد باید فوراً پیش از پخش و 
جایگیری بتن صورت پذیرد. در برخی موارد موفق، 
در حدود 80 تــا 90 درصد از کل فوق روان کننده 
در محــل کارخانه ی ســاخت بتن افزوده میشــود 
و میــزان باقیمانده در محــل کارگاه. در اینجا باید 
توجه داشــت که فوق روان کننده ی باقیمانده که 
در کارگاه افزوده می شــود، میتواند نســبت به جزء 
باقیمانده از کل میزان در نظر گرفته شــده، متفاوت 
باشد. سودمند است که رابطه ای میان قطر اسالمپ 

فعلی بتن خودتراکم و میــزان فوق روان کننده ی 
مــورد نیاز برای قطر موردنظر پیش از اســتفاده ی 

کامل از آن، بدست بیاید.
در باال اشاره شد که بتن در مسیر انتقال به محل 
کارگاه، آب از دست میدهد، که در نهایت به از دست 
رفتن کارایی می انجامد. دو رویکرد برای به حداقل 
رساندن ریســک از دست رفتن شدید کارایی وجود 

دارد:
)الف( هدف قرار دادن اسالمپی باالتر در کارخانه 

ی تولیــد بتن : برای این منظور، میزان مورد انتظار 
از دســت رفتن کارایی باید به دقت محاسبه شود، و 
)ب( جبران از دست رفتن آب در کارگاه ساختمانی: 
این امر معموالً توسط کارفرمایان و مهندسین طراح 
مورد مخالفت قــرار می گیرد، زیــرا افزایش بدون 
کنتــرل آب که عموماً در گذشــته در خصوص بتن 
ویبره ای اتفاق مــی افتاد، منجر به کاهش مقاومت 
می شــود. هرچنــد، تکنولــوژی بتن خــود تراکم 
فــرض می کند که تولید کننده ی بتن مســئولیت 
بیشــتری را می پذیرد که شامل کنترل کیفیت در 
محل کارگاه می شــود و بنابراین نبایست هیچگونه 
محدودیتــی برای اضافه نمــودن آب در محل، تنها 
به منظور جبران آب از دســت رفته و بدست آوردن 
کارایی مورد نیاز وجود داشته باشد، و این موارد باید 
تحــت نظارت و کنترل دقیــق تولید کننده ی بتن 

خودتراکم باشند.
اگــر بخواهیم از فــوق روان کننده ها مجدداً در 
محل اســتفاده کنیم، میتوان این عمــل را تواماً به 
همــراه آب انجام داد. این کار ســبب صرفه جویی 
قابل مالحظه ای در زمان میشود که برای به حداقل 

رســاندن تاثیر آن بر کاهش کارایی بتن خودتراکم، 
بسیار حائز اهمیت است.

نتیجه گیری
در نتیجــه می توان گفت که منشــاء از دســت 
رفتــن کارایی بتن خودتراکم مشــابه بتن ویبره ای 
معمولی اســت: از دســت رفتن آب در اثر تبخیر و 
واکنش هیدراسیون، زمان کوتاه اثربخشی فوق روان 
کننده ها و ساختار شیمیایی سیمان. هرچند، میزان 
از دســت رفتــن کارایی در بتن خودتراکم بیشــتر 
از بتــن ویبره ای معمولی اســت. مشــخصات بتن 
خودتراکم تازه بســیار پیچیده هســتند و به همین 
دلیل، بتن خودتراکم نسبت به فاکتورهای اثرگذار بر 
مشخصات کارایی آن در طول زمان، بسیار حساس 

تر می باشد.
رویکرد علم حرکت و تغییرشــکل ســیاالت به 
مشــخصات بتن خودتراکم تازه، فهم بسیار بهتری 
از رفتار این نوع بتن را امکانپذیر میســازد و اساس 
مدل سازی در جهت پیش بینی قابلیت های جریان 

پذیری بتن خودتراکم در طول زمان را بنا مینهد.
مایکل کراپکو مشــاوري مستقل و متخصص در 
زمینه ي تکنولوژي بتن است. او مدرک کارشناسي 
خود در زمینه ي تکنولوژي بتن را در سال 1980 از 
دانشگاه مهندسي عمران ولگوگارد در اتحاد روسیه 
اخــذ کرد. مایکل در خصوص تحقیق و توســعه ي 
محصول، مشــخصات پروژه، پروژه هاي ســاخت و 
ساز، صدور تاییدیه ي کارخانه هاي تولید بتن آماده، 
کنترل کیفیت تولید بتن و یافتن راهکارها، خدمات 
مشــاوره ارائه داده است. او پیشرفت هاي جدید در 
زمینــه ي تکنولوژي بتن چــه در نیوزیلند و چه در 
سایر نقاط جهان را، به مقدار زیاد ارتقا داده است. او 
یــک عضو فعال RILEM و عضو چندین کمیته ي 
فني RILRM است. همچنین مایکل یکي از اعضاي 
کمیتــه ي ACI-237 SCC و نماینده ي CPI در 
اقیانوسیه مي باشــد. از زمان معرفي تکنولوژي بتن 
خودتراکم در نیوزیلند در ســال 2000، این موضوع 
تبدیل به زمینه ي مورد عالقه ي مایکل شده است.  
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ترجمه: علی حبیب اللهی )واحد تحقیق و توسعه 
شرکت "رزین بتن برتر"(

بخش اول
پیشگفتار

 گــزاره ی "بتن پر مصــرف ترین ماده در جهان 
پس از آب است" مطلع بسیاری از مقاالت کنفرانس 
های بتن در ایران است. صحت و سقم این گزاره بر 
عهده راویان آن اســت، اما در اهمیت بتن و ســازه 
هــای بتنی بدون ذکــر این گزاره نیز شــکی وارد 
نیســت. بســیاری از ســازه های بتنی که با رعایت 
شرایط اســتاندارد و آئین نامه ها ساخته می شوند 
حیــن کاربرد نیاز به " به- داشــت" و تعمیر دارند، 
سازه هایی که بدون رعایت شرایط استاندارد ساخته 

شده اند نیز وضعشان معلوم است.
تعمیر و ترمیم بتن در ایــران اهمیت روزافزونی 
پیــدا می کند. طی ســالهای 1368 بــه بعد حجم 
عملیــات بتنی در ایران متناســب بــا برنامه های 
ســازندگی مســیر صعودی پیدا کرد، این سازه ها 
اکنون پس از تقریباً 20 ســال از عمرشــان نیاز به 
نگهــداری و ترمیم دارند. علیرغم اهمیت این بخش 
آییــن نامه های مدون، اســتانداردهای مشــخص 
و ضوابط مســتحکمی در این رابطــه وجود ندارد و 
یا بنــده با آن برخورد نکرده ام. این فقدان، ســبب 
مشــکالت طراحی، اجرا و حتی ترمینولوژی در این 
بخش گردیده اســت به عنوان مثال این سئوال که 
اصطالح "آب بندی" به چه معناســت، پاســخهای 
متفاوتی یافته اســت و به دنبــال آن طراحی ها و 
اجراهای مختلفــی- و گاه متضاد- در پی داشــته 
است. یکی از مناســبترین روشها برای هماهنگی و 
اســتاندارد کردن فعالیتهای مرتبط مراجعه به آیین 

نامه ها و استانداردهای معتبر بین المللی است.
ACI 546R از آین نامه هــای مرجع در زمینه 

تعمیر بتن در دنیاست. از برجستگی ها ی این آیین 
نامه شروع از پایه ای ترین نکات نظیر تعریف الفاظ 
و اصطالحات مرتبط اســت. این آیین نامه جامعیت 
خوبی دارد و بخشــهای سخت افزاری و نرم افزاری 
فرآیند تعمیر را مدنظر دارد. ACI546-04، آخرین 

ویرایش این آیین نامه در سال 2004 است.
 امید است با ترجمه و تدوین استانداردها و آیین 
نامه های معتبر، بخش ترمیم و تعمیر بتن در ایران 
از ادبیات غنــی تر و ضوابط دقیق تــری برخوردار 

شود. 
راهنمای تعمیر و ترمیم بتن 

)ACI 546R-04(
 این راهنما درباره انتخاب، کاربرد مواد و روشهای 
مورد اســتفاده برای ترمیم حفاظت و تقویت سازه 
های بتنی اســت. در این راهنما؛ مواد و روشــهای 
مناســب برای انجام یک تعمیر دقیق مورد بررسی 

واقع شده اند.
مراجع مورد اســتفاده جهت مطالعات بیشتر در 

انتها ذکر شده اند.
کلمات کلیدی : انکراژ، شــبه ســیمانی، پوشش 
دهی، بتن، درز بند، قراردهی، پلیمر، تسلیح، ترمیم

فهرست مطالب :
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بخش1 : مقدمه

1.1- نحوه استفاده از این راهنما
 هدف از این راهنما آن است که انتخاب و کاربرد 
مواد و روشهای ترمیم . حفاظت و تقویت سازه های 
بتنی را تعیین نماید. این اطالعات برای تعمیر سازه 
های آسیب دیده، تصحیح نواقص طراحی یا ساخت 
و یا به روز کردن ســازه بــرای کاربردهای جدید و 

مطابقت با آیین نامه های ساخت به کار می رود.
 ایــن راهنما تجربیات تعمیر بتــن تا زمان حال 
راخالصــه می کنــد و اطالعات کافی بــرای برنامه 
ریزی اولیه ی تعمیر، انتخاب مواد مناســب و روش 
کار در شــرایط خاص را فراهم می آورد. بسیاری از 
حوزه های مطرح شده در این راهنما در سایر اسناد 
ACI به طور گســترده تر مورد بحث قرار گرفته اند 
خواننده این راهنما باید متناســب بــا بحث به آن 

اسناد نیز مراجعه کنند.
1.2- تعاریف

: )Corrosion( خوردگی
تخریب فلز توسط مواد شیمیایی، الکترو شیمیایی 

یا واکنش الکترولیتی با محیط اطرافش 
:)Dampproofing( عایق سازی

آماده ســازی بتن یا مالت برای کند کردن عبور 
یا جــذب ّآب و بخار آب. این کار یا با اســتفاده از 
افزودنی های مناســب و یا با اســتفاده از الیه های 
پیش ســاخته مانند ورقه های پلی اتیلینی صورت 

می گیرد.
 :)Excavation( حفاری

اقداماتــی که برای زدودن بتن تخریب شــده یا 
سالم و یا هر دو صورت می گیرد.

:)Nonstructure repair( تعمیر غیر ساختاری
تعمیری که به صورت موضعی صورت می گیرد و 

متوجه اعضای ساختاری سازه نمی شود.
: )Protection( حفاظت

روند حفاظت سازه بتنی از عوامل محیطی و سایر 
عوامل زیانبار را گوینــد که به منظور افزایش طول 

عمر مفید سازه صورت می گیرد.
:)repair(تعمیر

جایگزین کــردن یا اصالح بخــش ها ئ عناصر 
معیوب یا تخریب شده سازه بتنی را گویند 

:)Repair Systems( سیستم های تعمیری
ترکیب مواد و تکنیکهای مورد اســتفاده از تعمیر 

سازه را گویند
: )Strenghthening( تقویت کردن

فرایند بازیابی توانایــی بخش هایی که ظر فیت 
هــای اولیه خود را از دســت داده انــد و یا افزایش 

قدرت بتن سازه ای.
: )Structural Repair( تعمیر سازه ای

تعمیری که توانمندی سازه ای یک عضو سازه را 
بازیابی می کند و یا افزایش می دهد.

: )Surface Preparation( آماده سازی سطح
مراحل بعد از زدودن بتن تخریب شــده شــامل 

مهیا سازی رویه سطح در قسمت 
:)Waterprophing( آب بندی

جلوگیری از عبور آب به حالت مایع تحت فشــار 
هیدرو استاتیک.

Repair Method- ( 1.3- روش شناسی تعمیر
: )ology

 فهــم پایه ای از دالیــل نواقص بتن جهت انجام 
یک ارزیابی قابل اعتمــاد و تعمیرات موفقیت آمیز 
الزامی اســت. اگر دلیل اصلی یــک نقص فهمیده 
شود احتمال بسیار بیشتری وجود دارد که سیستم 

تعمیری مناسبتری انتخاب شود و در پی آن تعمیر 
انجام شــده موفقیت آمیز تر و طول عمر بیشــتری 

داشته باشد.
میان نشــانه های یک نقص و دلیل واقعی ایجاد 
کننــده آن باید تفاوت قائل شــده و آن چیزی که 
تــا حد ممکن باید روی آن کار شــود دالیل واقعی 
هستند نه عوارض آن. به عنوان مثال ترک خوردگی 
می تواند نشــانه ای از یک تنش باشــد و دالیل آن 
ممکن است بسیار متنوع از انقباض ناشی از خشک 
شــدگی دوره های گرمایی . بار گذاری بیش از حد، 
خوردگی میلگرد و یا طراحی یا ســاخت نامناســب 
باشد. فقط بعد از اینکه دلیل یا دالیل نقص مشخص 
شــوند می تــوان تصمیمات عقالنی بــرای انتخاب 
سیستم تعمیری مناسب و اجرای درست اتخاذ کرد.

1.3.1- ارزیابی شرایط 
مرحلــه اول در تعمیر بتــن، ارزیابی وضع حاضر 
سازه بتنی اســت. این ارزیابی می تواند شامل مرور 
اسناد طراحی و ســاخت تحلیل ساختاری سازه در 
شــرایط تخریبی مــرور داده های آزمــون های در 
دســترس مرور ســوابق هر گونه کار تعمیری مرور 
ســوابق نگهداری بازرســی چشمی ســازه ارزیابی 
خوردگی، گزارشات مخرب و غیر مخرب، مرور نتایج 
آزمایشــگاهی، نمونه های بتنــی در جهت تکمیل 
مراحــل ارزیابی، مصاحبه با پرســنل مســئول در 
سازه می تواند بینش گسترده تری نسبت به دالیل 
تخریب یا تنش بدســت دهد. اطالعات بیشــتر در 
 ACI 201.1R مورد تخمین شرایط را می توان در
 ,232R ,224.1R ,228.2R ,364.1R 437R

بدست آورد. ■
) ادامه دارد (
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وقتی که ســیمان پرتلنــد و آب را در یک ظرف 
کوچک با یک قاشق کوچک فلزی یا چوبی مخلوط 
شــوند، حباب های ریزی از آب که با ذرات سیمان 
پوشــیده شده قابل مشاهده است ) شکل 3-1 ( در 
حالی کــه اختالط ادامه می یابد به نظر می رســد 
که حباب ها ناپدید می شــوند. حداقل با چشم غیر 
مســلح این طور به نظر می رســد. اما در واقع آنها 
هرگز از بین نمی روند و فقط کوچکتر می شــوند. 
این اتفاق در بتن ســیمان پرتلند نیز اتفاق می افتد 
و آب پوشش داده شده توسط ذرات سیمان احاطه 
کننده برای کارائی، جایگزینی و پرداخت کردن، در 
دسترس نیست. و آنچه مهم است اینست که سطح 
ذرات ســیمان که در ســنگدانه ها در مجاورت هم 
هستند، برای هیدراسیون سریع در دسترس نیستند 

و تقریبا 20 -12 % از سطح سیمان هستند. 
وقتی که یک افزودنی کاهنده آب به بتن افزوده 
می شــود، ذرات ســیمان پخش می شوند و در فاز 
آبی بتن، توده آب – سیمان تشکیل نمی دهند. این 

مسئله باعث می شود: 
1- آزاد سازی آب که به طور معمول توسط ذرات 
ســیمان به دام افتاده اند، انجام شــود و بتوانند در 

روانی بتن شرکت کنند. 
2- سطح اضافی قابل دسترس برای هیدراسیون 

اولیه فراهم آید. 
مکانیســم هائی برای تاثیر انتشار افزودنی مطرح 
Adsorb- )شده اســت. یکی از آنها جذب سطحی 

tion( افزودنی روی سطح ذرات سیمان را الزم می 
داند و همــان طوری که در شــکل 3-2 دیده می 
شود، به ذرات سیمان با ر موافق و دافعه می بخشد. 
ماده منتشــره کافی در مخلوط بتنی در مقدار های 
افزایش پیشنهاد شده معمولی که به طور کامل تک 
تک ذرات سیمان را پوشــش دهد وجود ندارد، اما 
مقدار کافی بــرای ایجاد بار موافق )مثبت یا منفی( 

قابل دسترس هست. 

مکانیسم کاهش آب 
 )Mechanism Of Water Reduction(

تمایل نســبی فاز خالص ســیمان کــه به طور 
مصنوعی تدارک دیده شــده است، برای جذب ماده 

منتشره، مطابق ترتیب زیر گزارش شده است: 
C3A > C4AF > C3S = C2S
Pure Phas- )اما کار صورت گرفته با فاز خالص 
es( در غیاب ســولفات کلســیم و تنهــا با دو ماده 
منتشره لیگنوسوفات کلســیم و سالیسیلیک اسید 

انجام شد.
تئوری دیگرکه حائز اهمیت است، همان طور که 
در شــکل 3-3 نمایش داده شده است، اینست که 
ماده منتشــره باید روی ذرات سیمان جذب شود. از 
طریق ممانعت فضائی ساده،یک ذره پوشش یافته از 

نزدیک شدن دیگری ممانعت می کند.
عکس ها ی میکــرو )Microphotographs( با 
بزرگنمائــی 500 برابر از ســیمان پرتلند به هنگام 
اختالط بــا آبی که محتوی مقــدار خیلی اندک از 
عامل منتشــره )Dispersing agent( به ترتیب در 

شکل های a 3-4 و 4b-3 نمایش داده شده است. 
توده های بزرگ ذرات ســیمان اساسا در حضور 

ماده منتشره ذرات،جدا می شوند.
 Composition of( ترکیــب کاهنده هــای آب

:)WRA`s
بخشی از سطح سیمان که ماده منتشره را جذب 
نموده اســت، کوچکتر از حالت معمول است که با 
آب )و با آب و کلســیم ســولفات در مورد فازهای 
C3A و C4AF( که زمان گیرش بتن را افزایش می 
دهد و در پیشرفت استحکام، تاخیر ایجاد می کند، 
واکنــش دهد، زیرا آن به عنوان یک مانع موقتی در 
برابــر عمل تهاجم آب عمل می کند. به علت همین 
دلیِل مشخص اســت،که افزودنی کاهنده آب شامل 
یک جزء ثانویه اســت که به عمل قرار دادن سطح 
ســیمان در معرض آب، شتاب می بخشد و مقداری 
از تاخیــر در زمان گیرش را جبــران می کند و به 
پیشرفت )توســعه ( اولیه استحکام کمک می کند. 

متــداول ترین اجزای ثانویه مورد اســتفاده، کلرید، 
نیتــرات، نیتریت، فرمات و نمک های تیوســیانات 
فلزات قلیائی و قلیلئی خاکی و همچنین تری اتانل 

آمین هستند. 
قابل توجه اســت که یک تاخیر در زمان گیرش 
مربوط به اضافــه نمودن افزودنــی کاهنده آب که 
مطابــق ASTM می تواند وجود داشــته باشــد، 
حداکثــر 90 دقیقه تاخیر در زمــان گیرش اولیه و 
ثانویه برای افزودنی نوع A ) Type A ( و همچنین 
یک حد اقل اســتحکام کششی 110 درصدی )سه 
روزه( بدســت آمده، بیش از بتن مرجع عمل آوری 

نشده، می تواند وجودباشد.
فهرســت متداول ترین ترکیبات منتشــره بکار 
گرفته در افزودنی های کاهنده آب امروزی و اجزای 

مکمل آنها در جدول 3-1 آورده شده است. 
 History Of( تاریخچه افزودنی های کاهنده آب

:)WRA`s
پیدایش افزودنی های کاهنده آب در سال 1930 
انجــام شــد. در آن زمان بســیاری از بزرگراههائی 
که شــامل سه مســیر خط کشــی بودند، منجر به 
برخوردهای رو در رو می شــدند. ایده پوشش دادن 
مسیر وسط با سیمان مطرخ شد که به راننده اطالع 
داده شود که او در مسیر خطرناک قرار دارد. مقادیر 
زیــادی از دوده )Carbon black( برای گســترش 
رنگ ســیاه و احیاء )Reduction( بتن عمل آوری 
شــده و همچنین یکنواختی رنگ حاصله مورد نیاز 
واقع شد. مشــکل رنگ با افزودن یک ماده منتشره 
پاسخ داده شــد. نه تنها رنگی شدن بتن به صورت 
قابــل توجه و یکنواخت انجام شــد، بلکه زمانی که 
مغزه های بتنی )Concrete Core( از مسیر مرکزی 
گرفته شــد، آنها دریافتند که نســبت به آنچه از دو 
مسیر ترافیکی دیگرگرفته شده بود، دارای استحکام 

فشاری باالتری هستند. 
نتیجه حاصل این شــد که عامل منتشره نه تنها 

روی کربن بالک )دوده( بلکه روی سیمان نیز موثر 
واقع شده شــده است. ماده منتشــره نمک سدیم 

نفتالن فرمالدهید تراکمی بود. 
توسعه دهندگان ماده منتشــره دوده و سیمان، 
بعــدا، به دلیل قیمت ترکیبــات نفتالن فرمالدهید، 
جســتجو برای مواد منتشــره دیگر را آغاز نمودند. 
بررســی های دیگر به توسعه افزودنی شامل کلسیم 
لیگنوســولفات منجر شــد که خود یــک محصول 
دفعی بوده و هســت. استفاده از هیدروکسیل آلکیل 
آمیــن ها مانند تری اتانل آمین کــه برای مقابله با 
تاخیرگیرش بوسیله ماده منتشره ایجاد می شود در 
سال 1936 ثبت شد. در ســال های بعد، مشخص 
شــدترکیبات متنوعی از اســید لیگنوسولفونیک و 
کلرید کلسیم کاهنده خوب آب ایجاد می کنند، به 
عالوه تاخیر کمی در زمان گیرش به همراه توســعه 

اولیه استحکام به همراه دارند. 
گرچه فرموالسیون هاي زیادي براي صنعت بتن 
ارائه شده اســت در جدول 3-1 فهرست عمده آنها 

آمده است.
کاهنده هاي آب ســاخته شــده از طریق ســه 
افزودني کاهنده آب در دســترس تجاري متفاوت، 
در بتن ســاخته شده از تعداد زیادي از سیمان هاي 

پرتلند مختلف، در جدول 3-2 خالصه شده است. 
یک نتیجه مهم و آشــکار کــه از مطالعه داده ها 
بدست مي آید، اینست که درجه کاهش آب توسط 
ســیمان هاي پرتلند مختلف، بســیار متنوع است. 
) به انحراف اســتاندارد بزرگ و ضریب انحراف توجه 
نمائید( . گرچــه تحقیقات در حال حاضر براي علت 
این پاســخ گسترده به کاهش، شــکل گرفته است، 
 مولف معتقد اســت کــه نرمي، ترکیب شــیمیائي 

کلینکر، و طبیعت سولفات کلسیم در سیمان نهائي، 
یا ترکیباتي از اینها فاکتورهائي مهمي خواهند بود. 
یکــي از نتایج مهم امــا نه خیلي مســتند و تا 
حدودي غیر قابل انتظار که از داده هاي جدول 2-3 
بدست مي آید اینست که رابطه غلظت ماده منتشره 
در بتن، نســبت به پاســخ آن به کاهش آب اساسا 
خطي اســت. مولف به خود اجــازه داده که کاهش 
آب متوسطي را در تعدادي از بتن هاي آزمایشي به 
صورت تابعي از مقدار ماده منتشره در سیستم هاي 

بتني را در شکل 3-5 ترسیم نماید.
این حاکي از اینست که:

1- میزان افزایش ماده منتشره مهم است. 
2- ماهیت شیمیائي عامل منتشره در کاهش آب 
"آغازین" )Initial( نقشي ندارد. واژه "آغازین" عمدا 
در جمله قبل مورد تاکیــد قرار گرفت، زیرا ماهیت 
ماده منتشره مي توانست یک فاکتور مهم در تعیین 
نگهداري ) یا افت( رواني )Slump( در بتن با ســن 

بهتر باشد. 
 Delayed ( افزایــش تاخیري کاهنده هــاي آب

 )Addition Of WRA`s
این ســئوال که چــه چیزي در ســیمان پرتلند 
ماده منتشــره را جذب مي کند و بوســیله سولفات 
کلســیم به تاخیر مــي افتد، براي مدتــي مولف را 
به خود مشــغول ساخته اســت. این موضوع توسط 
دیگران نشان داده شده است که فاز هاي آلومینات 
در حضور یا در غیاب کلســیم سولفات، جاذب هاي 
قوي ماده منتشره هستند. اما قابلیت جذب فازهاي 
ســیلیکاتي یا قابل چشم پوشــي است یا در سطح 
پائیني قلمداد مي شود. نتایج افزایش ماده منتشره 
بــه بتن یا مالت بعد از یک دوره اختالط یا آنچه که 

به عنوان افزایش تاخیري شــناخته شــده است، به 
عنوان پاســخ هاي ممکن مي توانــد در نظر گرفته 

شود. 
موقعي که ماده منتشره چند دقیقه یا حتي چند 
ثانیــه بعد از اینکه تمام اجزاء بتن دســتخوش بهم 
خوردن قرار گرفته، اضافه مي شــود،در مقایســه با 
زماني که آنها به بتن مشابه با آب اختالط اضافه مي 
شوند، چند تغییر در خواص بتن، مالحظه مي شود. 
 )W/C( به عنوان مثال در یک نسبت آب به سیمان
رواني افزوده مي شود و زمان گیرش آغازي و نهائي، 

افزوده مي شود. 
این مشــاهدات بوسیله مولف به شرح زیر تفسیر 

مي شود: 
1. وقتي که ماده منتشره با آب اختالط اضافه مي 
شود، قسمت عمده اي از آن قبل از اینکه محصوالت 
واکنش آن با کلسیم سولفات تشکیل شود، بوسیله 
فــاز هاي آلومیناتي جذب مي شــود و مقدار خیلي 
کمي از آن توسط فازهاي سیلیکاتي جذب مي شود.
2. بعــد از زمــان کوتاهي از اختــالط، ترکیبات 
آلومینو سولفات کلسیم شروع به تشکیل شدن مي 
کنند و اینها موقعي که افزایش تاخیري باشد، کمتر 
مستعد جذب ماده منتشــره اند.این امر موجب مي 
شــود که ماده منتشره آزاد بیشتري نسبت به هواي 
واره شــده داشته باشد یا توســط ترکیبات هیدارته 

سیلیکات کلسیم از بین رفته باشد.
3. از آنجائي که هیدراسیون فاز سیلیکات کلسیم 
) C3S( مهم ترین شــرکت کننده در زمان گیرش 
است مداخله هیدراسیون طبیعي آن توسط جاذب،  

زمان گیرش را به تاخیر مي اندازد. ■

 ترجمه : رنجبر فر )کیمیا نشان تاک(

شکل 3-1: ذرات سیمان در غیاب عامل منتشره

جدول 3-1: اجزاء و میزان افزایش آنها در افزودني هاي کاهنده 
آب جدید 
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بطور عمـومـــی CSH یادآور کــــریستال های 
ناشــــی از آب گیــری سیمــــان وبطور مشخص 
 Calcium Silicate( هیدرات کلسیم- سیلیکــات
Hydrate( مـــی باشد که نتیجه آب گیری اجزای 
اصلی کلینکر یعنی C2S و C3S و واکــــنش این 
اجزا با آب اســت که ســخت شدن ســیمان و بتن 
را باعث می شــود. ولی آن چــه در این گفتار بدان 
پرداخته می شــود یک نیاز روز جوامع بشری یعنی 

کسب مقاومت های زودرس است تا بتوان:
- سرعت تولید قطعات بتنی را افزایش داد

- ســرمایه گذاری کمتری برای خرید قالب های 
بتنی انجام شود

- هزینه های اضافی انرژی حرارتی را کم کرد
- در مصرف ســیمان صرفه جویــی کرده و گاز 

CO2 کمتری روانه محیط زیست نمود
- بتوان در دماهای مختلف زمستان و تابستان به 

آسانی عملیات بتن ریزی را ادامه داد

تعریف:
 CSH در این بحث به معنی سرعت بخشیدن به 
روند تشکیل کریستال ها و در نتیجه کسب مقاومت 

های زودرس از این طریق است.
)روش جدیدی برای توســعه مقاومت های کوتاه 
 Crystal Speedمدت اســت که به جای استفاده از

Hardening )CSH
زودگیرکننــده هــای متــداول یا بــکار گیری 

روش های حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد

عملکرد:
افــزودن کریســتال هــای هیدرات کلســیم- 

CSH چیست ؟ 
سیلیکات مصنوعی به شکل یک محلول به بتن تازه 
باعث دو واکنش مهم می شــود: اول اینکه سرعت 
تشکیل کریســتال ها در سیمان افزایش می یابد و 
در نتیجه روند کســب مقاومت شــتاب می گیرد. و 
دیگـــر اینکه عالوه بر کریستال های سطحی، باعث 
تشــکیل کریستال در درون ذرات سیمان شده و در 
نتیجــه مقاومت های مکانیکی بتــن را افزایش می 
دهد که صرفه جویی محسوســی در کاهش مصرف 

سیمان دارد.

فواید:
افزودن محلــول CSH به بتن تازه به عنوان یک 
افزودنی زود سخت کننده، بخصوص در واحــد های 
تولیــــد قطعات بتنی یا بتن ریزی در هوای ســرد 

دارای مزایای زیر است:
- بهینه کردن مصرف سیمان: در فرایند معمولی 
آب گیری، ابتدا کریستال ها در سطح ذرات سیمان 
تشکیل می شوند و به مرور آب گیری درون ذره ای 
ادامه می یابد، در حالیکه با افزودن CSH مصنوعی 
به مخلوط تازه همزمان با فعـــالیت های ســطحی، 
رشــد کریســتال های درون ذره ای نیز شروع می 
شــود و نیازی به مصرف سیمان بیشتر برای کسب 
مقـاومت هــــای کوتاه مــدت نیست. که عالوه بر 
صرفه جویـــی در مصرف سیمان، امکان استفاده از 
سیمــــان های مخلوط یا مواد سیمانــی جایگزین 

)مانند پوزوالن ها ( را فراهم می سازد.
- بهبود کیفیت بتن: آب گیری کاملتر ســیمان 
باعــث کاهش آب جذبی ســطح ذرات ســیمان و 
در نهایت کاهش جمع شــدگی و تــرک خوردگی 
می شود. ضمن اینکه مصرف مواد سیمانی جایگزین 

ویژگی های بتن را بهبود می بخشد و در نهایت دوام 
سازه های بتنی را افزایش می دهد.

سرعت در کســب مقاومت: کسب مقاومت های 
زودرس این فرصــت را فراهم می آورد که قالب ها 
را زودتر باز کــرده و امکان تولید قطعات بیشتر در 

واحد های تولیدی به وجود آید.
همچنین تولید ســاختمان های بتنی با شــتاب 
بیشــتری پیشــرفت نماید که به یقین صرفه های 
اقتصادی قابل مالحظه ای را به دنبال خواهد داشت.

صرفه جویی در انرژی: استفاده از انرژی حرارتی 
بــرای عمــل آوری ســریع و مصرف مقادیــر زیاد 
بخار آب در کارخانـــه های ســاخت قطعات بتنی، 
سرمایه گذاری بسیار سنگینی را برای خرید و نصب 
تجهیزات و همچنین پرداخت هــزینــــه هــــای 
هنگفت بــرای انرژی را به دنبال دارد. و اگر لطمات 
ناشی از قطع برق و گاز نیز در معادالت مالی لحاظ 
شــود در نهایت قیمت تمام شده محصوالت بسیار 
زیــاد و در برخی موارد غیر اقتصادی خواهد بود. در 
حالیکه استفاده از CSH حتی در فصول سرد هزینه 

های انرژی را به صفر می رساند.

مطلب آخر: 
شــاید CSH به عنوان پدیــده ای جدید در امر 
تولید ساختمان های بتنی پاسخ گوی نیــــاز های 
روز مهندسان و سازنــــدگان باشــد و به زودی به 
محصولی غیــر قابل انکار تبدیل شــود. اگر چه در 
مواردی چون: بتن ریــزی در هوای گرم، بتن های 
حجیم، قالب های لغزنده و... نیاز به اســتفاده از این 

ماده نمی باشد. ■

یک مورد با اپوکسی قطرانی که یکباره تخریب شد

یکی از به یاد ماندنی ترین خاطراتی که از کالس 
علمی عمومی رده هفتم خود در یکی از "کالسهای 
روزانه کارگاهی" مان دارم این است که شاهد بودیم 
وقتی یک محلول اســیدی )ضعیف( روی ســنگها 
می ریزد چــه اتفاقی می افتد. قطرات اســید وقتی 
روی بعضی از ســنگها می افتادند شروع به غل غل 
جوشیدن و کف کردن می نمودند، ولی روی بعضی 
ســنگهای دیگر هیچ واکنشی نشان نمی دادند. چه 
درسی گرفتیم؟ سنگهایی که از جنس سنگ آهک 
بودند وقتی با اســید عمل آوری می شدند، شروع به 
جوشــیدن می کردند. با آزمایــش و خطا در خانه، 
آزمایشهای مشــابهی روی همه انواع سطوح انجام 
شــد که به دو دسته جوشــان و غیرجوشان تقسیم 
شدند. بتن و ســیمان جزء دسته جوشان بودند. آیا 
ایــن آزمایش برای تفریح بود؟ قطعــاً. آیا مفید هم 
بود؟ شاید، همان طور که در مورد ذیل خواهیم دید.

طی ســاخت یک کارخانه تصفیه فاضالب سبک 
در ســال 2007، چاههای فاضالب و سایر مخازن با 
اپوکسی قطرانی پوشیده شدند. یک سال و نیم بعد 
از اجرا، مدیران کارخانه متوجه شــدند که روکش از 

ترجمه: رضاقلی هادوی 
)فن آوران شیمی ساختمان آتروپات( 

 محمدرضا رئیس محمدیان

دیوارهای چندین چاه فاضالب تصفیه خانه ورآمده 
اســت. با این حال در بازرسی از مخازن تصفیه خانه 
هیچ گســیختگی در روکش مشــاهده نشد. مدیر 
کارخانه از اینکه این گسیختگی ها فقط در چاههای 
فاضالب رخ داده بود، تعجب کرده بود چراکه ازهمان 
روکــش در مخازن تصفیه خانه به طورهم زمان و با 
همان روش اســتفاده شــده بود. از پیمانکار روکش 
خواسته شد تا به بررسی گسیختگی روکشهای چاه 
فاضالب بپردازد تا علت و چگونگی مشــکل روشن 

تر شود.

پیشینه
مشــخصات فنی روکش کاری مستلزم این است 
که ســطوح بتنی برطبــق SSPC-SP13، "آماده 
سازی ســطح بتنی" و ASTM D4259،" اجرای 
استاندارد بتن سایشی" آماده شوند. سایش ماشینی 
برای باز کردن کلیه حفره های سطحی، سوراخهای 
ریز ســطحی و حبابهــای هوا الزم بــود. به عالوه، 
مشــخصات فنی مستلزم تمیزکاری دمشی بود تا به 
یک پروفیل ســطحی، زبری معادل با یا کمتر از 80 

کاغذ سنباده دانه ای بدهد. سوراخهای ریز سطحی 
بــا مالت رقیق پرشــدند. برنامه زمــان بندی رنگ 
کاری در مشــخصات فنی مستلزم این است که یک 
روکش اپوکسی قطرانی روی بتن آماده در یک الیه 
 )DFT( استعمال شــود تا به ضخامت فیلم خشک
معــادل بــا 400µm( mils 16( برســد. چندین 
تولیدکننده روکش به عنوان مکانهایی که اپوکســی 
قطرانی مناســب دارند شناسایی شدند و پیمانکار از 
یکی از همین مکانهای شناخته شده روکشها را تهیه 
کرد. در اطالعات ارائه شده توسط تولیدکننده اشاره 
شــده بود که اپوکسی قطرانی خودپرشونده است؛ و 
بــه طور نرمال با mils 16 )در یک یا دو الیه( مورد 
استفاده قرار می گیرد؛ و می تواند در بتن عمل آوری 
شــده آماده )28 روزه( استفاده شود. همان طور که 
در برگه های اطالعات تولیدکننده تأیید شــده بود،  
اسپری شد و بعد ازپشــت نوردکاری شد. در زمان 
نصــب روکش و همین طور بعــد از عمل آمدن آن، 
آزمایش جرقه فشــارقوی انجام شــد. آزمایشــهای 
کچلی تــا وقتی که بتن به طرز مناســبی به زمین 
اتصــال دارد و رطوبــت کافی در بتن بــرای انتقال 

محافظت از بتن در یک کارخانه 
تصفیه فاضالب سبک
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جریان برق وجود دارد، قابل اجرا هســتند. )به طور 
معمول، رطوبت کافی برای انجام این آزمایش وجود 
دارد.( اتصال به زمین یا ازطریق تماس مســتقیم با 
میلگرد یا با الصاق سطح وسیله به یک توری پنجره 
که روی ســطح بتن با کیســه های شن پرس شده، 
انجام می شــود. آزمون های چسبندگی کششی نیز 

در دو محل از هر مخزن الزم است. 

شناسایی در محل
طی بازدید اولیه بازرســین از کارخانه، ســطوح 
آب در چــاه فاضالب اولیه درحد نرمالی بود. روکش 
در بســیاری از نواحی پوســته پوسته شــده بود، با 
پوســته هایی باز و یکپارچه داخل و باالی خط آب. 
بتنی که زیر پوســته های باز روکش بود شــروع به 
فروســائیدگی کرد و دربرخی نواحی آن سنگدانه ها 

قابل رؤیت بودند )شکل 1(. 
روکش واقع در لبه چــاه فاضالب محکم به بتن 
چســبیده بود و به ســختی کنده می شــد. روکش 
باید با یک اســکنه کنده می شد و قطعات کوچک 
باید جدا می شــدند )شکل 2(. مأمور تحقیق تعیین 
کرد که یک بازدید ثانوی از ســایت باید انجام شود 
البته بعد از اینکه چاه فاضالب خشــک شد تا امکان 
دسترســی برای بررسی سطوحی که زیر آب بودند، 

فراهم شود.
بنابراین، قبل از بازدید ثانوی از سایت، مالک چاه 
فاضالب را خشــک کرد تا امکان ورود فراهم شود و 
پیمانکار دیوارها را با آب به صورت فشاری شست تا 
الیه سطحی چسبنده ای که مانع دسترسی به سطح 
روکش می شد را جدا کند. شناسایی در محل شامل 
مشــاهدات بصری، یک ارزیابی چسبندگی، و اندازه 
 ،ASTM D6677 بود. چسبندگی برطبق pH های
"روش آزمایشی استاندارد برای ارزیابی چسبندگی 
با چاقو"، اندازه گیری شــد که شامل درست کردن 
یک X-Scribe در قشــر نازک رنــگ و بعد انتقال 
روکش با لبه چاقو به تقاطع شیارهابود. چسبندگی 
برطبق مقدار روکشــی که با چاقو کنده می شود با 
مقیــاس اعداد زوج بین 0 تا 10 ارزیابی می شــود، 
که 10 بهترین اســت. طی شست و شوی فشاری، 
بخشــهایی از روکش و بتن نرم زیرین جدا شدند و 
سنگدانه ها نمایان شدند. نواحی روکش دار محافظ، 
پوسته پوسته شدند و الیه روکش پوسته ها به طور 
کلی یکپارچه شد. اندازه قطر پوسته ها بین 1/32 تا 
2 اینچ )0/8 تا 50 میلیمتر ( بود )شکل 3(. آزمایش 
دقیق پوســته ها حاکی از آن بود که ســفیدکهای 
کروی روی ســطح الیه های روکش پوســته قابل 

رؤیت بودند )شکل 4(.
لجنی که با آب به صورت فشــاری شسته نشده 
بود نیز در ســطح نواحی روکش قابــل رؤیت بود. 
روکش از روی ســطح تخریب و باز و ازهم گسیخته 
شــد که بتن نرم نمایان گردید که با چاقو می شد تا 
عمق 2 اینچ )50 میلیمتر( به آن نیشــتر زد )شکل 

5(. روکشــی که تخریب شــد خیلی شکننده بود و 
وقتی خم شد به راحتی ازهم گسیخته شد. pH آب 
فرآیند درباالی آب بنــد 8 بود )تاحدودی قلیایی(، 
درحالیکه pH بتن نرم که در دو محل اندازه گیری 
شــد 2 و3 بود )اســیدی(. برخی نواحی باالی خط 
آب فاقد پوسته بودند، درحالیکه سایر نواحی پوسته 

پوسته شدند. 
آزمونهای چســبندگی کــه روی روکش نواحی 
پوسته شــده )ولی یکپارچه( و نواحی پوسته نشده 
انجام گرفت نشان دهنده چسبندگی فوق العاده بود 
)8 تا ASTM D6677 10(: به خاطر اینکه در این 
نواحی روکش محکم به بتن چســبیده بودند، مأمور 
تحقیــق این طور نتیجه گیری کرد که بتن هنوز در 
آنها دچار فروســائیدگی نشده است. شرایطی مشابه 
بــا چاه فاضالب اولیه در چاه فاضالب با صافی باطله 
گیری، مشاهده شد. پوسته های کوچکی )با قطربین 
1/16 و 1/4 اینــچ }1.5 و 6 میلیمتــر{( در تمام 
ســطوح چاه فاضالب )باال و پایین خط آب( و روی 
ســقف روکش دار چاه فاضالب که کاماًل خیس بود، 
رؤیت شدند. همچنین پوسته های بزرگتری )با قطر 
1 تا 2 اینچ }25 تــا 50 میلیمتر{( باالی خط آب 
و روی سقف بودند )شکل 6(. بعضی از پوسته ها باز 
شدند و درنتیجه سیمان نرم و سنگدانه های زیرین 
روکش نمایان شــدند. آزمونهای چسبندگی در این 
چاه فاضالب انجام شدند و نتایج همه آزمونها حاکی 
 ASTM(20 و) از میزان چســبندگی ضعیف بــود
D6677:pH روی ســطح باالیــی روکش خیس 8 
بود، و pH ســیاالتی که از زیر پوسته ها جدا شدند، 
2 و3 بود. هیچ گســیختگی قابل رؤیتی در مخازن 
اولیه مشــاهده نشد. نمونه هایی از روکشهای سخت 
چســبیده و تخریب شده مثل نمونه های دارای بتن 
نرم زیریــن برای تجزیه و تحلیلهای آزمایشــگاهی 
گردآوری شــدند. عالوه بر این، یــک نمونه مغزه از 
بتن با روکش سخت چسبیده برای بررسی جداشد. 
روکشــی که از این نمونه جدا شــد، براق و تاحدی 
شــکننده بود ولی خیلی منعطــف تر از نمونه هایی 
بود که روکششان تخریب شده بود. الیه های روکش 
پوسته ازهم گسیخته که ســفیدکهایی روی سطح 
داشــتند، خیلی پوسته پوسته شــده بودند و ظاهر 
ماتی داشــتند. تکه-های بتن به پشــت روکشهای 

تخریب شده الصاق شدند.

تحقیق آزمایشگاهی
طیــف نمایی مــادون قرمــز )IR( روکشــهای 
تخریب شــده حاکی از آن بود که در فرموالســیون 
نمونه کنترلی که از تولید کننده اخذ شــد، به طور 
یکنواخت اپوکسی وجود داشت؛ درهرحال، نمونه به 
دست آمده از ســایت به طرز قابل توجهی اپوکسی 

کمتری نسبت به نمونه کنترل داشت.
تجزیه و تحلیلهای شیمیایی )طیف نمایی مادون 
قرمــز( روی بتن نرم زیرین حاکی از آن بود که این 

بتن اساساً سنگ گچ )سولفات کلسیم( بوده است. 
 میکروســکوپ الکترونــی و طیف نمایی اشــعه 
ایکس با انتشــار انــرژی )SEM-EDS(، تجزیه و 
تحلیلهایی که به شناســایی وجود عناصر شیمیایی 
می پردازند، بیانگر این هستند که سفیدکهای روی 
ســطح نمونه های دارای الیه روکش پوســته اساساً 
ترکیبی از کربن، اکســیژن،  سیلیســیوم، گوگرد و 
کلســیم بود. به عالوه،  یک میزان متوسط از سدیم، 
آلومینیوم و فسفر در سفیدک شناسایی شد. فرمول 
شــیمیایی ســنگ گچ )CaSO4.2)H2O است، که 
حاکی از این اســت که سفیدکها و مصالح سفید زیر 
الیه های روکش اساســاً سنگ گچ با سایر چرکها و 

نخاله ها بودند.
اندازه هــای آزمایشــگاهی pH بــا نتایج محلی 
همخوانی داشــت. pH نمونه هایی که روکششــان 
گسیخته شده بود و از چاههای فاضالب جدا شدند، 
بین 2/2 تــا 3/13 بود. pH نمونه های گســیخته 
مشده که از لبه چاه فاضالب جدا شدند، 9/89 بود.

ضخامت فیلم خشــک )DFT( اپوکسی قطرانی 
بیــن 15/6 و mils 24/4 ) 400 وµm 600( بــود. 
تجزیه و تحلیلهای میکروبیولوژیکی بتن فروسائیده 
شــده حاکی از آن بــود که حــاوی مقادیر زیادی 

باکتری مولد اسید و کاهنده سولفات بود.

مباحثه
مأموران تحقیق محلی و آزمایشــگاهی مشخص 
کردنــد که نــزول کیفیت روکش بــه خاطر بودن 
درمعرض محیط به شــدت اسیدی ناشی از فعالیت 

میکروبیولوژیکی، پدید آمده. 
مقادیر ثبت شده pH در چاههای فاضالب حاکی 
از آن بود که وقتی آب فرآیند نســبتاً خنثی بود )با 
pH 7 تا 8(، محیط داخل روکش که گسیختگی ها 
 2 pH در آن رخ داده بود به شــدت اسیدی بود )با
یا 3(. در ســطوح اســیدی pH از قبیل آنهایی که 
زیر روکش پیدا شــدند،  نزول کیفیت چسباننده در 
روکش )اپوکسی( رخ خواهد داد. تهاجم شیمیایی با 

مشاهده دو نشانه معمولی به اثبات رسید:
وضعیت بسیار شــکننده و فقدان جالی روکشی 
که در تماس با شــرایط اســیدی بوده درمقایسه با 
نمونه کنترل؛ وتجمع نســبتاً ضعیف عنصر اپوکسی 
باقی مانده در روکش فروســائیده شده )که ازطریق 
طیف نمایی مادون قرمز مشخص شد( درمقایسه با 

نمونه کنترل.
وقتی چســباننده روکش خراب می شــود، آب 
اســیدی کــه در روکش نفــوذ می کنــد منجر به 
فروســائیدگی بتن و پوسته شدگی روکش می شود. 
تجزیــه و تحلیلهای انجام گرفتــه روی مصالح نرم 
زیر روکــش حاکی از آن بود که ایــن مصالح مثل 
ســایر اجزاء بتنی اساســاً ســنگ گچ بودند. سنگ 
گچ درنتیجه واکنش بین بتن و اســید ســولفوریک 
شکل گرفت که طی آن باکتری منتقل شد. به خاط 

اینکه اندازه های pH حاکی از آن بودند که اســید 
ســولفوریک از آب فرآیند نبــود، منبع احتمالی آن 
یک وضعیت محدود به یک ناحیه نزدیک به روکش 
بوده است. اسید سولفوریک در یک کارخانه تصفیه 
فاضالب ســبک )به جز اسید ناشــی از آب فرآیند( 
اغلب ناشــی از اکسیده شــدن باکتری است که در 

سیستمهای فاضالب سطحی وجود دارد.
درطول طراحی، یک چاه فاضالب از این واکنش 
محافظت می کند  زیرا سولفید هیدروژن موقع انتقال 
از آب بند به چاه فاضالب، آزاد می شود. این مکانیزم 
می تواند بیانگر علت فروسائیدگی باشد که درباالی 
خط آب و روی سقف برخی از چاههای فاضالب رخ 
می دهد. وجود لجن نیز ممکن اســت موجب ایجاد 

یک محیط ایده آل برای رشد باکتریها شده باشد.
درطول بررســی هیچ مشکلی در اجرای اپوکسی 
قطرانی گزارش نشــد. اپوکســی با ضخامت توصیه 
شده اجرا شــد و حتی موقعی که بتن مورد تهاجم 
اسید سولفوریک قرار گرفت،  محکم به بتن چسبیده 
بود. این با قطعات بتنی که به پشت روکش گسیخته 

چسبیده بودند، ثابت شد. 
توصیه شــد که روکش موجود کنده و جایگزین 
شــود. اگر محیط اســیدی فعلی بــا اِعمال برخی 

تغییرات در فرآیند از بین نرود، سیستم روکش فعلی 
با یک روکش ضد اســیدی تر جایگزین می شــود. 
توصیه شــد که روکش فعلی و بتن تخریب شده با 
فشار آب پرفشار یا سایش ماشینی روباز کنده شود.

وقتی روکش کنده شــد،  ســطوح به طور کامل 
پاکسازی شدند تا هیچ اسیدی باقی نماند وبعد برای 
میزان pH مورد آزمایش قرار گرفت. خنثی سازی با 
یک ماده قلیایی، ازقبیل محلول هیدروکسید سدیم، 
ممکن اســت درصورتیکه pH سطح نتواند به سطح 

خنثی برسد، ضروری باشد.
وقتی سطح خشــک باشد، نواحی سنگدانه ای که 
نمایان هستند باید پرشوند و دوباره با مصالح روکش 
باروبندی شــده با اپوکسی روکش شدند. یک یا دو 
روکش از آســتری ضداســید  باید با ضخامت فیلم 
خشــک )DFT( حدود mils 60 )1500µm( اجرا 

شود.
یادداشت: برای کسب اطالعات بیشتر درخصوص 
اســتانداردهای ASTM و SSPC که در این مقاله 
مورد بررســی قــرار گرفته انــد می توانیدبه ترتیب 
 www.sspc.org و www.astm.org بــه ســایت

مراجعه نمایید.
شکل 1: وضعیت روکش در دریچه چاه فاضالب 

اولیه. گسیختگی های روکش فقط در محدوده خط 
آب قابل مشاهده بود.

شــکل 2: باالی خط آب، روکش محکم چسبیده 
بود و باید با اسکنه تراشیده می شد.

شــکل 3: وضعیت عادی روکش زیر خط آب بعد 
از شست و شــوی فشاری با آب. به پوسته هایی که 
سطح روکش را پوشانیده اند، توجه کنید. همچنین 
به سنگدانه نمایان شده بعد از کنده شدن روکش و 

بتن تخریب شده توجه کنید. 
شکل 4: نمونه ای از سفیدکهای )سنگ گچ( یافت 

شده در برخی الیه های روکش پوسته.
شــکل 5: نمونــه ای از وضعیــت دیوارهای چاه 
فاضــالب که روکــش به آن منتقل شــده و در آن 
گسیخته شده. بتن زیرین به شدت نرم است. روکش 

شکننده است.
شکل 6: چاه فاضالب با صافی باطله گیری دارای 
هردو نوع پوســته شــدگی بزرگ و کوچک )با قطر 
1/16 تا 2 اینــچ )1.5تا 50 میلیمتر(( در دیوارها و 
سقف بود. بعضی از پوســته ها باز شدند تا بتن نرم 

نمایان شود. ■
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کامران معینی پور )صنایع فرو آلیاژ ایران(

مقدمه

امروزه استفاده از انواع مختلف مواد پوزوالنی در 
پروژه های ســاختمانی و انواع بتن به منظور رعایت 
مســائل زیست محیطی و همچنین صرفه جویی در 

منابع انرژی و مالی مورد توجه قرر گرفته است.
بر طبق تعریف اســتاندارد ملی ایران به شــماره 
3433 پوزوالن هــا مــواد سیلیســی یا سیلیســی 
آلومین داری هســتند که به خــودی خود خاصیت 
چســبانندگی کمی داشته و یا ندارند ولی به صورت 
گــرد نرم در مجاورت رطوبــت و در دمای معمولی 
با هیدروکسید کلسیم واکنش شیمیایی نشان داده 

و ترکیباتی با خواص ســیمانی بوجــود می آورند. 
خاک های دیاتمه دار، شــیل و چرت های اوپالینی، 
توف-های شیشــه ای، خاکســترهای آتشفشــانی 
و پوکه ســنگ های طبیعــی نمونه هایــی از انواع 
پوزوالن های طبیعی می باشند. پودر میکروسیلیس، 
سرباره کوره بلند، خاکستر بادی و خاکستر سبوس 
برنج نیز بــه عنوان پوزوالن هــای مصنوعی مطرح 
هســتند. امروزه این مواد برای ساخت بتن هایی با 
دوام باال و مقاومت عالی در برابر تهاجم شــیمیایی 
یون های مهاجم به طور گسترده در سطح دنیا مورد 

استفاده قرار می گیرند.
از طرف دیگر برای تولید هر تن ســیمان حدود 
1/6 تــن مــواد اولیه مصرف می شــود و 1/25 تن 

دی اکســید کربن تولید می شــود )سومین صنعت 
تولیــد کننده CO2( که یــک گاز گلخانه ای مضر 
اســت. عالوه بر این تولید هر تن سیمان پرتلند به 
انرژی گرمایی حدود شــش میلیون و ســیصد هزار 
کیلو ژول گرما نیازمند اســت )برآورد می شود که 
این میــزان مصرف انرژی بیش از انرژی مصرفی هر 
صنعت دیگری اســت(. بنابراین می توان با استفاده 
از مواد پوزوالنی به عنوان افزودنی به ســیمان و یا 
به عنوان جایگزین ســیمان در مخلوط بتن، صرفه 
جویی قابل توجهی در مواد اولیه، ســوخت و انرژی 
الزم برای تولید ســیمان انجــام داد و همچنین در 
راســتای حفاظت از محیط زیســت، حجم انتشار 
گازهای گلخانه ای مانند دی اکسید کربن )CO2( را 

استفاده از مواد پوزوالنی در صنایع ساختمانی:

 مقایسه ای بین پودر میکروسیلیس 
و خاکستر سبوس برنج

کاهش داد. با توجه به اینکه پوزوالن های مصنوعی 
مواد پسماند و تولیدات فرعی کارخانه ها می باشند 
با استفاده از آن ها در بتن می توان عالوه بر کاهش 
اثرات مخرب زیســت محیطی، ارزش افزوده باالیی 
نیز برای تولیدکنندگان آن ها ایجاد نمود. همانگونه 
که گفته شد پودر میکروسیلیس و خاکستر سبوس 
برنــج از پوزوالن های مصنوعی هســتند که امروزه 
کاربرد گســترده ای در تولید بتن پیــدا نموده اند. 
در ادامه بحث به مقایســه عملکرد و کارایی این دو 

پوزوالن در بتن پرداخته می شود.

پودر میکروسیلیس:

یــا   )Microsilica( میکروســیلیس  پــودر 
دوده ســیلیس)Silica Fume( محصــول جانبی 
فرآینــد تولید آمیژان های فروسیلیســیم)FeSi( یا 
سیلیســیم فلزی )Silicon Metal( در کوره های 
قــوس الکتریک اســت. پــودر میکروســیلس غیر 
بلوری)Amorphous( و کرو ي شکل است و به علت 
مقدار باالي ســیلیس غیربلوری، خاصیت پوزوالنی 
دارد. پودر میکروســیلیس با هیدروکســید کلسیم 
[Ca)OH(2] که در اثر هیدراســیون ســیمان به 
وجــود مي آید واکنش داده و در نتیجه باعث تبدیل 
فاز نســبتاً ضعیف هیدروکسید کلسیم به سیلیکات 

کلســیم هیدراته C-S-H مي شــود و به این ترتیب 
موجب افزایش اســتحکام بتن می گردد. به همین 
دلیل اســتفاده از پودر میکروسیلیس در تولید انواع 
بتن کاربرد گســترده ای یافته اســت. در بتن های 
معمولی به طور متوســط 10% و در بتن های فوق 
توانمند 25% وزن ســیمان با پودر میکروسیلیس 
جایگزین می شــود. میکروســیلیس به سه صورت 
پودر، دوغاب )Slurry( و ژل میکروســیلیس مورد 
اســتفاده قرار می گیــرد. ژل میکروســیلیس نیز 
در واقــع یک نوع دوغاب اســت که عــالوه بر پودر 
میکروسیلیس یک ســری افزودنی های دیگر نیز به 
آن افزوده شــده اند. الزم به ذکر اســت که در حال 
حاضر پودر میکروســیلیس دارای استاندارد ملی به 

شــماره 13278 )چــاپ اول-1389( بوده ولی ژل 
میکروسیلیس فاقد استانداردهای بین المللی و ملی 

می باشد.

خاکستر سبوس برنج:

 )Rice Husk Ash( تولید خاکستر سبوس برنج
با سوزاندن پوسته برنج در کوره های مخصوص و یا 
در نیروگاه ها انجام می شــود. میزان تولید سبوس 
برنج در جهان حدود 120 میلیون تن و میزان تولید 
خاکســتر ســبوس برنج حــدود 20 میلیون تن در 
سال می باشد. با ســوزاندن سبوس برنج در حرارت 
C800-550°، خاکســتر ســبوس برنج )RHA(به 
صــورت غیر بلــوری )Amorphous( و در حرارت 

جدول 1- مقایسه ترکیب شیمیایی پودر میکروسیلیس تولید داخل و خاکستر سبوس برنج هندوستان
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باالتــر از آن به صورت بلوری )Crystalline( تولید 
می شود. حالت بلوری خاکســتر سبوس برنج برای 
سالمتی انسان بسیار مضر است. برای آن که کیفیت 
RHA بهتر شــود نیــاز به کنتــرل محیط احتراق 
می باشــد که این کار موجب بــاال رفتن قیمت آن 

می شود.
خاکســتر ســبوس برنج غیر بلوری بــه عنوان 
عامــل پوزوالنی در صنایع ســاختمانی و بتن، ماده 
افزودنی به ســیمان، به عنوان عایق در صنایع فوالد 
 Extender( و همچنیــن به عنوان عامــل پرکننده
Filler( و بهبود دهنده در صنایع رنگ کاربرد دارد. 
افزودن خاکستر سبوس برنج به سیمان باعث بهبود 
یافتن خــواص و افزایش زمان خودگیری ســیمان 
می گــردد، اگرچه میزان نیاز به آب در مقایســه با 
ســیمان پرتلند معمولــی )OPC( افزایش می یابد. 
 )RHA( مشــخصه اصلی خاکســتر ســبوس برنج
نیاز به آب زیاد، خشــن و درشــت بودن ذرات آن 
در مقایسه با پودر میکروسیلیس می باشد. به همین 
دلیل RHA بایســتی تا انــدازه 10-8 میکرون ریز 
گردد و در زمان اختــالط نیز یک فوق روان کننده 
)Super Plasticizer( بــه آن اضافه گردد تا نیاز به 

آب کاهش یابد. 

مقایسه خاکستر سبوس برنج با پودر 
میکروسیلیس 

جدول 1 مقایســه ای بین ترکیب شیمیایی پودر 
میکروســیلیس تولید داخل و خاکستر سبوس برنج 
هندوستان را به عنوان نمونه نشان می دهد. ترکیب 
شیمیایی خاکستر سبوس برنج برای مناطق مختلف 
جغرافیایی با توجه به مواد موجود در محیط کشــت 
برنج تفاوت اندکی از مقادیر بیان شده در این جدول 
دارند. به طور کلی درســیمان هــر چقدر که مقدار 
قلیایی هــا )ماننــد CaO، Na2O و K2O(، میزان 
فســفات )P2O5( و افت سرخ شــدن)LOI( کمتر 
باشند و از سوی دیگر میزان سیلیس )SiO2( باالتر 

باشد کیفیت سیمان نیز بهتر خواهد بود. 
الــف( همان گونــه کــه از جدول 1 پیداســت 
مهم ترین مشــخصه پودر میکروسیلیس نسبت به 
خاکســتر ســبوس برنج باالتر بودن میزان سیلیس 
)SiO2( آن است. درصد سیلیس درخاکستر پوسته 

برنــج حــدود 80-75 درصد اســت، درصورتی که 
درصــد آن در پودر میکروســیلیس 90-85 درصد 
می باشد. مقدار سیلیس مهم ترین فاکتور در تعیین 
قدرت پوزوالنی یک ماده ســیمانی اســت و هر چه 
درصد ســیلیس )SiO2( در ماده پوزوالنی بیشــتر 
باشد، خاصیت پوزوالنی افزایش می یابد، این امر در 
عمل باعث افزایش طول عمر و دوام بتن می گردد. 
ب( انــدازه ذرات خاکســتر ســبوس برنج پس 
از خردایــش در اندازه های ذرات ســیمان پرتلند و 
در حــدود 20-15 میکرون می باشــد، درحالی که 
انــدازه ذرات پودر میکروســیلیس کمتــر از 0/15 
میکرون اســت یعنی حدود صــد برابر کوچک تر از 
ذرات خاکستر ســبوس برنج می باشد. ریزتر بودن 
ذرات پودر میکروســیلیس باعث می شــود واکنش 
شمیایی هیدراســیون با سرعت بیشــتری و بطور 
کامل تر انجام شــود. همچنین ریزتــر بودن ذرات 
پودر میکروســیلیس سبب می شود که فضای خالی 
بین سیمان و سنگ دانه ها )منطقه انتقال( در بتن 
بهتر پر شــود و مقاومت بتن در این منطقه و به تبع 
آن در کل ســازه افزایش یابد. درحالی که خاکستر 
سبوس برنج بدلیل درشت و خشن تر بودن ذرات آن 
نسبت به پودر میکروسیلیس نمی تواند تمامی خلل 
و فرج موجود بین فضای سنگ دانه ها و سیمان که 

منطقه ای ضعیف و نفوذ پذیر است را پر نماید.
ج( برای بدســت آوردن اســتحکام مناســب در 
بتن بایســتی از درصدهای باالتر از 35 درصد وزنی 
سیمان از خاکســتر سبوس برنج استفاده نمود. این 
درحالی اســت که میزان پودرمیکروسیلیس در بتن 
معمولی از 15-6 درصــد )معموالً 10 درصد( وزنی 
سیمان می باشد. همچنین میزان افزایش استحکام 
و مقاومت فشــاری بتن حاوی پودر میکروسیلیس 
در دراز مدت از بتن حاوی خاکســتر ســبوس برنج 
بیشتر است. حداکثر استحکام فشاری گزارش شده 
در تحقیقــات برای بتن حاوی ســبوس برنج حدود 
50-45 مگاپاســکال اســت در حالیکه در بتن های 
حاوی پودر میکروسیلیس مقادیر استحکام فشاری 
تا 70 مگاپاسکال به راحتی قابل دست یابی هستند.

نتیجه گیری

با توجه به موارد یاد شــده، خاکستر سبوس برنج 

بــا وجود مطرح بودن به عنــوان یک ماده پوزوالنی 
مصنوعی تاکنون نتوانسته است کاربرد گسترده ای 
در صنایع ســاختمانی پیدا کنــد و حتی می توان 
گفت که هنــوز در مرحله تحقیقات بــرای تعیین 
کاربردهای مرتبط قرار دارد. این در حالی اســت که 
پودر میکروســیلیس ســالیان متمادی است که در 
حجم وســیع به عنوان یک ماده سوپر پوزوالنی به 
بتن افزوده می شــود و تاکنون در پروژه های عظیم 
ســاختمانی مورد استفاده قرار گرفته است. عالوه بر 
این اســتفاده از خاکستر سبوس برنج در کشورهای 
تولید کننده عمده برنج )مانند چین، هندوســتان و 
تایلند( که سبوس برنج بسیار زیادی تولید می کنند 
می توانــد توجیه اقتصادی داشــته باشــد، ولی در 
کشوری مانند ایران که خود از وارد کنندگان بزرگ 
برنج اســت، این عمل به هیچ وجــه توجیه فنی و 

اقتصادی نخواهد داشت. ■
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بهترین راه کارها و پیشنهاد ها درباره بتن ریزی 
 ACI در هوای سرد را می توانید در ویرایش جدید
R -10 306 مطالعه کنیــد. این ویرایش جدید که 
اولین ویرایش پس از بیســت ســال از نسخه اصلی 
ACI 306 می باشــد. شــامل مطالب مهمی مانند 
گیرش، افزودنی های ضد یخ، عایق کردن بتن، گرم 

کردن بتن و افزودنی های بتن است. 
 ACI پس از بحث ها و رایزنی های فرآوان کمیته
تعاریف پیچیده  وغیر قابــل درک قبلی  را به کنار 
گذاشــت و هدف این مبحث را ساده و واقعی به این 
صورت تعریف نمود: محافظت از بتن در مقابل سرما 
و ایجاد امکان به دســت آوردن مقاومت الزم برای 
 ACI تحمل بــار برای بتن. تعریف جدید و ســاده
بدین صورت اســت: وقتی هوا زیر C˚ 4 باشــد و یا 
اینکه انتظار می رود در "زمان حفاظت" به زیر این 
دما ســقوط کند شــرایط بتن ریزی در هوای سرد 
تعریف خواهد شــد "زمان حفاظت" به زمانی گفته 
می شــود که بعد از گذشــت آن هوای سرد بر بتن 
تاثیر منفی نداشــته باشــد . وقتی این تعریف ساده 
از طرف ACI پذیرفته شــد، تعاریف و راه کارهای 
بعدی ســاده تر شــد، اما به خاطر داشته باشید که 
 ACI 306 زمان محافظت" مفهوم اساسی و اصلی"
اســت و بقیه پیشــنهادهای ACI 306 بر پایه این 

تعریف  بنا شده است 
بتن ریزی در سرد ترین هوا نیز امکان پذیر است 
به شــرط آنکه تمهیدات الزم برای این کار در نظر 
گرفته شده باشد. بتن را باید در مقابل یخ زدگی در 

سنین اولیه و تا رسیدن به مقاومتهای الزم محافظت 
نمود و از تغییرات ســریع دما و اختالف دمای زیاد 
کــه باعث ترک در بتن می شــوند جلوگیری نمود. 
البته تمام اینها ممکن اســت بــه هزینه بتن ریزی 
شما اضافه کند که البته در مقایسه با به هزینه های 

یک بتن یخ زده و آسیب دیده بسیار کمتر است . 
اشــباع آب بتن در زمانی که به مقاومت فشاری 
psi 500 می رســد به زیر نقطه بحرانی می رســد 
یعنی زمانی که یخ زدگی می تواند به بتن آســیب 
وارد کند. اگــر دمای بتن به مدت 48 ســاعت در 
دمای10 درجــه ســانتیگراد باشــد مقاومت بتن 
به حدی می رســد که یخ زدگی نمــی تواند باعث 
آسیب بتن بشود. البته ممکن است برای رسیدن به 
مقاومتهایــی که در طراحی برای بتن در نظر گرفته 

شده است مدت زمان بیشتری الزم باشد. 
در بتن ریزی هایی که شما مقاومت خاصی را در 
زمان مشخصی مورد نظر دارید باید به مدت طوالنی 
تری بتــن را در دمای باالی C˚10 نگاه داشــت و 
تمعیدات دیگری برای این کار اندیشید که می توان 
از اضافه کردن ســیمان به مخلوط، افزودن ضد یخ 
های زودگیر کننده، عایق نگاه داشــتن سطح بتن و 

تامین حرارت برای بتن نام برد. 

دمای مخلوط تازه 

هیدراسیون سیمان یک واکنش شیمیایی است. 
سرعت این واکنش رابطه مستقیمی با دما دارد. اما 
exo- )به دلیل اینکه واکنش هیدراســیون گرما زا 
thermic( بوده، دو تا ســه روز اولیــه پس از بتن 
ریزی، بتن قادر بــه تولید گرمای مورد نیاز خودش 
می باشــد. پس اگر بتن ریزی در دمایی انجام شود 
که ســرمای محیط باعث توقف واکنش هیدراسیون 

نشود، بتن می تواند خود را گرم نگاه دارد. 

جدول 5.1 در ACI 306 حداقل حرارتهای الزم 
برای کار در هوای ســرد را نشــان می دهد. خط1 
جدول 5.1 نشان دهنده حداقل دمایی است که بتن 
در "زمان حفاظت" باید داشــته باشد. توجه داشته 
باشید که بتن های ضخیم تر می تواند اندکی خنک 
تر بشــوند، چرا که آنها حرارت را آهسته تر از دست 
می دهند و همچنین با پایین آوردن اختالف دمای 
رویه بتن با هســته ی بتن احتمال ترک را می توان 
به حداقل رساند. خط های 2 و 3 و 4 جدول مذکور 
حداقــل دماهای الزم برای مخلوط بتن تازه در نظر 
گرفته شده اســت و این موضوع باید مد نظر تولید 
کنندگان بتن قرار گیــرد. دمای مخلوط  با کاهش 
دمای محیط افزایش مــی یابد چراکه باید دمای از 
دســت رفته بین زمان مخلوط و زمان بتن ریزی را 
جبران کند. اما باید به خاطر داشته باشید که دمای 
مخلوط در زمان بتن ریزی و پس از بتن ریزی نباید 
از مقادیر اعالم شده در خط 1 جدول پایین تر برود. 
تولیــد کنندگان مخلوط آماده چند راه حل برای 
حفظ دمای مورد نیاز در زمان اختالط در دسترس 
دارنــد اما ســاده ترین آنها اســتفاده از آب گرم در 
هنگام تهیه بتن می باشد در هوای سرد تر می توان 
گرم کردن شن و ماسه مصرفی را نیز بعنوان یک راه 

حل برای حفظ دمای مخلوط در نظر گرفت. 

احتیاط های الزم

در بخش ششم ACI 306 در مورد اقداماتی که 
باید قبل از بتن ریزی انجام شــود توضیحاتی داده 
شــده اســت. اما مفهوم اصلی و اولیه ی این بخش 
عبارت اســت از عدم وارد آوردن شوک به بتن. بتن 
باید در محلی که ریخته می شود احساس راحتی و 
گرما کند. در هوای سرد قالب ها و میلگردها را گرم 
کنیــد، محل بتن ریزی را از یــخ و برف پاک کرده 
ســعی نمائید روی زمین یخ زده بتن ریزی نکنید. 
سطحی که بتن روی آن ریخته می شود نباید بیش 
از 10 درجه از دمای بتن سردتر باشد  و نباید بیش 

از 12 درجه گرمتر از دمای بتن باشد. 
ACI 306 محافظت از بتن را این چنین توضیح 

می دهد: 
"محافظت موثر باعث می شود بتن به طور نرمال 
افزایش مقاومت داشــته باشد و از یخ زدگی بتن در 

سنین اولیه جلوگیری کند. ■
   TABLE ACI  306 R-10  5.1 برگرفته از

جدول : 5.1 دمای پیشنهادی بتن

دمای هوای محیط )F(ردیف
اندازه مقطع، حداقل ابعاد ) اینچ (

>12 )30 cm(12-36 (30-90 cm)

حداقل دمای بتن در هنگام بتن ریزی ونگهداری بعد از آن
155 (13˚C)50 (10˚C)

حداقل دمای بتن در هنگام اختالط
2   )-1 ˚C( 30 60  باالی (15˚C)55 (13˚C)

3  )-1 ˚C 15- تا ˚C( 30 565 تا (18˚C)60 (15˚C)

4)-15 ˚C 70کمتر از 5 )کمتر از (21˚C)65 (18˚C)

بتن ریزی در 
هوای سرد

مترجم: حسن هندی زاده )شور لول ایرانیان(
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زنگ زده خواهد شد.
فرایند کاتدی

4Fe  8Fe2 +8é 
روش آندی

4Fe + O2 + 8OH  4Fe OOH + 2H2O

Cathodic Protec-(  فرایند پوشش کاتدی
)tion

یکی از روش های محافظت فلزات است که با یک 
سلول الکتروشیمیائی انجام میگیرد. فوالد گالوانیزه 
یکی از همین روش ها کاتدی می باشد که در موارد 
بســیاری در سیســتم حمل و نقل دریایی و کشتی 

سازی از آن استفاده شده است.
در روش آندی بطور متداول از سیســتم کاربری 
روی اســتفاده می شــود در این روش یک الکترود 
که آند نامیده می شــود و در آب دریاها وجود دارد 
در کنار فلز قابل خورده شــدن قرار میگیرد و چون 
الکترولیت آب دریا نسبت به آهن منفی تر میشود و 
متقاباًل در مقابل روی مثبت میشــود و بدین ترتیب 
با توجه به عمل جاذبه مثبت و منفی الکترولیت آب 
مثبــت به طرف روی منفی رفته و الکترولیت مثبت 
بــه طرف فلز منفی حرکت مــی کند این روش می 
تواند حدود 10 ســال عمر فلز را در محیط خورنده 

حفاظت نماید. 

پوشش های رزینی 

یکی از روش های پیشنهادی جهت جلوگیری از 
این هجوم خوردگی پوشش دادن قطعات فوالدی با 

مواد رزینی )Epoxy( می باشد. 
الزم به ذکر است که اجرای اینگونه پوشش های 
رزینی و خصوصاً نوع Epoxy مستلزم رعایت نکات 

ذیل است : 
A- ســطوح فــوالدی قبل از اجــرای کار کاماًل 

سندبالست و یا زنگ زدائی شده باشند.
توضیــح1 : زنگ زدائی تمامی ســطوح و جوانب 
فــوالد الزامی اســت و طبعاً قطعات بــکار رفته در 
ساختمان که فقط بخشــی از آن نمایان و قسمتی 
دیگر در ســازه مدفون شــده اســت را نمی تواند 

پاسخگو باشد.
B- فاصله زمانی عملیات )Blasting( زنگ زدائی 
با اجرای پوشــش در هــوای دارای رطوبت بمیزان 
25% حداکثر دو ســاعت و افزایش رطوبت بیشتر 

کاهش زمان را ایجاب می کند.
توضیح 2: ســپری شــدن زمان بیــش از حد و 

احتمال اکســید شدن عملیات زنگ زدائی مجدد را 
نیازمند است.

C- نظافت کامل سطوح از هر گونه گرد و غبار و 
یا آثار ناشی از زنگ زدائی از الزامات مهم می باشد.

D- نــوع رزین انتخابــی جهت اینگونــه موارد 
ترجیحــاً مــوارد Zinc Rich Epoxy خواهد بود و 
توصیه می شــود قشــر اول با اجرای قلم )برس( و 
ضخامت 50 الی 75 میکرون و قشــر دوم می تواند 
بوسیله دســتگاه پاشش)اسپری( و ضخامت 75 الی 

100 میکرون انجام شود.
توضیح 3: فاصله زمانی بین قشر یک و دو حداقل 
حدود 3 ســاعت در دمای 20 درجه سانتیگراد و یا 

روزهای بعد از اجرای قشر اول.
E- در صورت جابجائی قطعات فوالدی و زخمی 
شدن پوشش می بایستی آن نقطه بالفاصله پوشش 

داده شود.

نتیجه گیری 

با توجه به بکارگیری تمامی تمهیدات در مصرف 
رزین Epoxy و اندود کردن آن در بهترین شــرایط 
معهذا وجــود یون کلر و مبحث کربناته شــدن در 
بخش های مختلف بتن باقی خواهد بود و این اقدام 
پوشــش رزینی تنها در بخــش خوردگی میلگرد و 

فوالد تاثیر گذار می باشد.
بهینه ســازی بتــن در هنگام اجــرا با یک طرح 
اختالط مناســب و اســتفاده از شــن و ماسه های 

معدنی از ســنگ های گرانیتــی، بازالتی، کوارتزی 
و دیگــر موارد هم کمکی به ایــن امر خواهند بود و 
مســتلزم مطالعه و تحقیق های خاص خود را طلب 

می کند.
Super Plas-  همچنین کمک گرفتن از کاربری
ticizer جهت تقلیــل آب مصرفی W/C Ratio و 
متراکــم نمودن بتن و کاًل ســاختن بتن با کمترین 
فضای خالی از جمله عوامل دیگری است که در این 

امر تاثیرات مطلوبی را خواهد گذارد.
امید که در مباحث بعدی قادر باشــیم دیگر مواد 
موثری در این امر را به کلیه عالقمندان و سازندگان 
سازه های استوار با عمر طوالنی معرفی نماییم. ■

مرجع: سلسله مقاالت 
 Dr. Achai Ranka India )Polymer Engineering 
of USA) 
 Dr. Prakash Mahta India Chemical Engineer-
ing of India University 

مجموعه مصالحی که با ترکیبات سیمانی ساخته 
شده اند همانند بتن، بتن مسلح، مالت، پالستر های 
سیمانی، بلوک های ســیمانی، ورق های سیمانی، 
لوله های ســیمانی و بســیار موارد دیگر که همگی 
با ترکیب شــن و ماســه و سیمان ســاخته شده و 
دوام آنها صرف نظر از طــرح اختالط و نوع مصالح 
مصرفی و شیوه های تولید به عوامل جوی و شرایط 
محیطی و منطقه جغرافیائی و بســیاری موارد دیگر 

هم بستگی دارد.
تجربیــات کارگاهی و عملی بیانگر آن اســت که 
کاهش دوام و یا عامل اصلی تخریب بیشــتر جنبه 
شــیمیایی دارد و اینگونه مصالح تحت تاثیر عوامل 
جــوی و تاثیرات محیــط واکنش های شــیمیائی 
مختلفــی را بروز میدهند کــه اینگونه واکنش ها را 

می توان در انواع زیر ارائه نمود:

ASR سیلیکات های قلیائی 

با توجه بــه وجود مصالحی چون CA)OH(2 در 
ترکیبات سیمان که ویژگی قلیائی بسیار باالئی دارد 
و متداوالً PH مصالح ساختمانی سیمانی تا عدد 13 
Si-O-( افزایش می یابد، ترکیبات سیلیکاتی است

Si( ساختار اصلی سیمان را تشکیل میدهد.
معموالً پیونــد اینگونه ســیلیکات ها در محیط 
قلیایی بســیار باال و وجود آب موجب واکنش های 
شیمیایی گردیده و در نتیجه Si-O-Si به دو دسته 

سیالنول )Si-OH( تبدیل میشوند.
ســیلیکای دارای پیوند های Si-OH متداوالً به 
ســیلیکاژل شــهرت دارد و حدود 3/5 الی 4 برابر 
پیوند Si-O-Si حجم دارنــد و همین عامل ازدیاد 
حجم و یا فشــار ترک خوردگی و یا نقطه شکســت 

مصالح را موجب میشود.
ســیلیکا ژل بیشتر از مصالح اصلی جذب آب می 
نماید و واکنش های شــیمیایی ASR را توسعه می 

بخشد.
Si-O-Si + H2O  Si-OH…OH-Si
سیلیکاژل                                سیلیکات 

کربنات شدگی – کربناتاسیون 

تخریب متداول در مصالح ساختمانی همان فرایند 
کربنات شــدگی است. معموالً هوا دارای دی اکسید 
کربن اســت و هنگامی که آب دی اکســیدکربن را 
در خود حل نموده اســیدکربنیک )H2CO3( تولید 

می نماید.
اسید کربنیک قادر است با Ca)OH(2 موجود در 
مصالح ساختمانی سیمانی واکنش شیمیایی دهد و 
ایجاد CaCo3 )کربنات کلســیم(نماید بدیهی است 
که ایجــاد این واکنش موجب تقلیل PH در مصالح 
گردیــده و تا حدود 8 آن را کاهش می دهد در این 

OH

شرایط تمامی Ca)OH(2 با CaCo3 جایگزین شده 
است 

Ca)OH(2 نوعی ماده کریســتاله می باشــد که 

دارای اســتحکام ویژه ای اســت و بــا CaCo3 که 
ماده غیر کریســتالی است جایگزین گردیده است و 
پایداری و عمر هر ســازه سیمانی با سرعت واکنش 

های شیمیائی کربنات شدگی مشخص می گردد.

 اسید کربنیک

H2O + CO2  H2CO3

 Ca)OH(2 + H2CO3  CaCo3 + 2H2O

تخریب های باران اسیدی: 

پیشــترفت صنایع خودرو از یکطرف و ازدیاد آن 
در جهان معضل دیگری است که در نقصان و دوام و 
پایداری عمر بناهای سیمانی تاثیر گذار شده است.

معموالً ســوخت های هیدروگربنی و یا فســیلی 
که منشــاء نفت طبیعی را دارا هستند در اتومبیل، 
کارخانجات و نیروگاهها تولید اکســید ســولفور و 
اکسید نیتروژن می کنند، این اکسیدها بطور معمول 
در هوا شــناور و بهنگام بارندگــی در ترکیب با آب 
باران واکنش نشان داده اســید سولفوریک و اسید 
نیتریــک تولید خواهد کرد اینگونه اســیدها قادرند 
و همــواره در برخورد با مصالح ســاختمانی اعم از 
سیمانی، ماســه آهکی، ماسه سنگ، آجر و پاره ای 
از سنگ ها تاثیرات نامطلوبی بجای گذارند. ترکیب 
Ca)OH(2 کــه بصــورت متــداول در اکثر مصالح 

ســاختمانی می تواند Ca)NO3(2 و CaSO4 تولید 
کند که این ترکیبات نوعی نمک هســتند و پس از 
آن ساختار کریســتالی مخرب را تشکیل می دهند 
که بطور معمول آن را باران های اسیدی هم نامیده 

اند.
اینگونــه بارانها در کشــورهائی هماننــد تایلند، 
هندوســتان و کشورهای جنوب آسیائی که چندین 
ماه در ســال ادامــه دارد تاثیــرات نامطلوبی بجای 
گذارده و در کشــورمان ایران هم با توجه به ازدیاد 
کارخانجات در سراسر کشور و تراکم اتومبیل و عدم 
توجه به شیوه ســوخت اتومبیل ها، تاثیرات مخرب 

آن را شاهد بوده ایم.
معموالً در فصــول عدم بارندگی اینگونه ضایعات 
ســوخت در فضا جمع شده و با اولین بارانها بصورت 
مواد آالینده و خورنده بیشــترین اسیدها و تاثیرات 

مخرب را برای ساختمانها بوجود می آورند.
شیوه تولید و ســاختار اینگونه نمک ها به شیوه 

ذیل است: 
اکسید سولفور

S+ No2  SOX

اسیدهای سولفوره قوی
SOX +H2O  H2SO4+ H2SO3 +...

اکسید های نیتروژن
N2 + O2  NOX

اسید نیتروژنی قوی
NOX + H2O  HNO3 + HNO2 

سولفات کلسیم
Ca)OH(2 +H2SO4  CaSO4+ 2H2O

نیترات کلسیم
Ca)OH(2 + 2HNO3  Ca)NO3(2+ 2H2O

شروع خوردگی فوالد در بتن های مسلح 

بطور کلــی خوردگی فــوالد در بتــن فرایندی 
 )Fe( الکتروشــیمیایی دارد و در این واکنش فوالد
 )O2( الکترون از دست می دهند و متقاباًل اکسیژن
این الکتــرون ها را به خودجذب مــی کند در این 

شرایط فوالد را اکسید شده می نامیم.
آنچه که بیشتر این عمل و واکنش را تسریع می 
بخشــد و موجبات آن را فراهم می آورد آب موجود 
در بتن خواهد بود و کاماًل روشن است که برای آغاز 

عملیات خوردگی، آب حرکت اول خواهد بود. 
فعال دیگری که در این واکنش شــرکت می کند 
وجود کلر است که بطور متداول در بتن و ترکیبات 

مورد کاربری آن وجود خواهد داشت.
حضــور کلرهای اضافــی در مناطق ســاحلی و 
خصوصاً همــراه با بارانهای اســیدی این واکنش و 

عملیات خوردگی را دوچندان میسازد.
بطور معمول میلگردها و قطعات فوالدی یک قشر 
اکســید آهن را همراه دارند کــه تا حدودی موجب 
حفاظــت فوالد گردیده و به الیه اکســید آهن غیر 

فعال معروف است.
متاســفانه هنگامــی که این الیه بــه هر دلیل و 
خصوصاً بوسیله بارانهای اســیدی مرطوب میگردد 
به اکســید آهن هیدراته تبدیل شده و تاثیرات آن 
در خوردگی بمراتب بیشــتر خواهــد بود. و الجرم 
ایــن نفوذ آب باران انتقال کلراید را هم به ســطوح 
قطعات فوالدی افزایش خواهد داد و تشدید عملیات 

خوردگی را موجب خواهد گردید.
کلراید در ایــن فرایند دخولی ندارد لیکن همراه 
شــدن با آب نقش فزاینده ای را دارد که در پیشبرد 
خوردگی تا جائی ادامه خواهد داد که فوالدی کاماًل 

کربناتاسیون )کربنات شدگی(
 Carbonationتحقیق و بررسی: کیوان.ر
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1.الف نشــان داده شده است، در حالیکه شکل 1.ب 
نتایج بدســت آمــده از نرم افــزار " تحقیق بر روی 

الیاف" را نشان میدهد.

شکل 1: نمایش گرافیکی نقاط، در تصویری از مقطع، به منظور 
بهره برداری در تحلیل به کمک کامپیوتر: از طریق مکان یابی 
نقاط )شکل 1.الف چپ(، و از طریق تحقیق اصلی )شکل 1.ب 

راست(

ضمن پــروژه ی مذکور، فرمــول هایی نیز برای 
تعیین مقدار الیاف در هر بخش از مقطع و متناسب 
با توزیع آنها، ارائه شــده است. این فرمول ها شامل 

موارد ذیل هستند:
N1D = 4Vt/d2 : برای توزیع یک بعدی
N2D = 8Vt/2d2 : برای توزیع دوبعدی
N3D = 2Vt/d2 : برای توزیع سه بعدی

بطوریکه Vt درصد حجمی الیاف و d قطر الیاف 
می باشند.

مقادیــری که از ســاختارهای ایده آل بدســت 
می آینــد را میتوان بــا مقادیر متناظــر در تصاویر 
مقاطع حقیقی مقایســه نمود، و در نتیجه تخمینی 
از حجم دقیق الیاف پخش شــده و ساختار فیبری 

تشکیل شده، بدست آورد.

تشریح نرم افزار در ارتباط 
با تحلیل تصاویر مقاطع 

میکروسکوپی
به منظور تحلیل موثر تصاویر برداشــت شــده از 
بتنی با الیــاف پراکنده، نرم افزاری خاص که میزان 
دقــت آن کاماًل به وضوح تصاویر بکار گرفته شــده 
وابسته است، ساخته شد. در اینجا هدف مکان یابی 
کلیه ی مقاطع فیبری و تعیین موقعیت آنهاســت. 
این برنامه ی کامپیوتری، در محیط مایکروســافت 
ویژوال بیســیک نوشته شده است )برای ویندوز 32 
بیتی ورژن 5(. روند آماده ســازی نمونه، در شــکل 
2 ارائه شــده است. بدین ترتیب، تصاویر نمونه های 
بتنی آماده میشــوند و سپس تحت تجزیه و تحلیل 

کامپیوتری قرار میگیرند.

نرم افزار، ماتریســی که ابعــاد آن از روی میزان 
وضوح تصویر تعیین میشود را پردازش مینماید. هر 
سلول این ماتریس شامل اطالعاتی در خصوص رنگ 
تشخیص داده شده در هر نقطه ی تصویر میباشند. 
ســپس برنامه، مرحله به مرحله، بر اساس مقادیری 
که نشــاندهنده ی رنگ ها هســتند، یک ماتریس 
مجازی تولید میکند )از این پس آنرا ماتریس رنگی 

می نامیم(.
رنگ ها در فرمت سه رنگی )قرمز سبز آبی( نشان 
داده شده اند. نرم افزار از طریق جایگزینی رنگ های 
حقیقی با مقادیر متناظر در مقیاس خاکســتری، به 
ساده سازی فرایند می پردازد. بطور همزمان میزان 
کنتراست نیز به شکلی موثر و ساده بهبود می یابد، 
که این امــر برای مراحــل بعدی عملکــرد برنامه 
ضروری است. در نتیجه سلول های ماتریس اعدادی 
بین 0 تا 255 را نشــان میدهند که نشان دهنده ی 

مقادیر مختلف در مقیاس خاکستری هستند.
مرحلــه ی بعــدی در تحلیــل تصویــر، حذف 
ســلول هایی با مقادیر کمتر از میزان تعیین شــده 
توسط کاربر اســت. متعاقباً، ماتریس رنگی نیز، یک 
فرم منطقی، شــامل سلول هایی با مقادیر 0 یا 1 را 
به عنوان فرض خویش در نظر میگیرد. از این طریق 
میتوان تشــخیص داد که در هر نقطه ی موردنظر، 
الیافی وجــود دارد یا خیر. از آنجایی که بطور حتم، 
پس از جایگزینی رنگ های واقعی با مقادیر متناظر 
در مقیاس خاکســتری، مقداری از اطالعات از بین 
میروند، قدم بعــدی پر کردن فواصل میان الیاف به 
منظور دستیابی به اشکالی کاملتر میباشد. بنابراین 
در نهایت ماتریسی ســاخته میشود که کمیت کلی 
الیــاف و اطالعات مربوط به هر یــک از آنها را ارائه 

می نماید.
مورد اخیر شامل داده هایی مانند مرکز هندسی، 
قطرهــا )فعاًل فقــط روی محورهــای ox و oy( و 
مســاحت محدوده ی الیاف می شود. در قدم بعدی، 
برنامه آن دســته از نقاطی که مســاحت آنها برای 
تشخیص صحیح بسیار کوچک یا بسیار بزرگ است، 
حــذف مینماید. این عمل اینگونه توجیه می شــود 
که نرم افزار آندســته از رنگ هایــی که نزدیک به 
خاکستری روشــن هستند نیز تشــخیص میدهد. 
ســپس، تمامی الیاف مشخص شــده، در برابر طرح 
اصلی قرار داده می شوند تا اصالحات دستی صورت 

پذیرد. پس از اصالح دستی که معموالً به حذف 3 تا 
5 فیبر از میزان کل می انجامد، برنامه به مرحله ی 
شــمارش الیاف میرسد. با چرخاندن 180 درجه ای 
هر فیبر حول مرکز مختصات و و تصویر کردن آن بر 
روی محور ox، حدود نهایی هر فیبر بدست می آید. 
بر اســاس این ابعاد جدید، یک مرکز هندسی جدید 
محاسبه میشود که محل دقیق تمرکز الیاف را نشان 
میدهد. همچنین بر اســاس نســبت شعاع حداقل 
و حداکثــر، نرم افــزار، زاویه برش الیــاف را تعیین 
می کند، که متاســفانه تعیین این نسبت به میزان 
زیادی به کیفیت تصویر گرافیکی اولیه بستگی دارد.
در مرحله بعد، نتایج مختلف تحلیل تصویر تولید 
می شوند. برنامه، توزیع الیاف را به سه شکل تصویر 

می کند:
- نمایش جدولی از تعــداد الیاف و زوایای برش 

آنها
- توزیع کلی الیاف در یک نمونه ی مشخص

- جزئیــات توزیــع الیاف در یــک نمونه، یعنی 
تقسیم نمونه به 2 تا 32 مقطع. با این روش میتوان 
نمونه را بــه 4 تا 1024 قطعه نیز تقســیم نمود و 

مقدار الیاف موجود در آنها را شمارش نمود.
در مرحلــه ی آخر، برنامه گــزارش تحقیقاتی را 
تولید مینماید. امکانات الحاقی این نرم افزار ســبب 
می شــوند، با تحقیق، حتی بر روی برخی از مقاطع 
میکروســکوپی، تشــریح توزیع الیاف در کل عضو، 
امکانپذیر شــود. پس از مرتب نمودن مقاطع مطابق 
با موقعیــت واقعی آنها، برنامه به انجام محاســبات 
می پردازد. در مقابل کاربر می تواند نتایج را تحلیل 
کنــد. نتایــج ارائه شــده، در دو طبقــه بندی قرار 
می گیرند که آنها را تحلیل موضعی و کلی می نامند.
تحلیل موضعــی، نتایج تحلیل تنها یک مقطع را 
نشان میدهد. مشابه تحلیل برنامه ی اصلی، در این 
روش نیز میتوان نمونه را به 2 تا 32 مقطع تقســیم 
نمود. این تقسیم بندی را میتوان بر اساس حوزه ها، 
ردیف ها یا ســتون ها انجــام داد. کاربر میتواند به 
دلخواه شــکل نمایش نتایج را مشخص نماید، یعنی 
بصورت فقط نوشتاری باشد یا نمایش رنگی از مقدار 
الیاف در حوزه ی تحت آزمایش. تحلیل کلی، نتایج 
حاصل از بررسی کل عضو که شامل کلیه ی مقاطع 
مذکور می شــود را، ارائه می نماید. همانند تحلیل 
موضعی، کاربر میتواند تعداد رده های تقسیم بندی 

این مقاله به مشــکل توزیــع یکنواخت الیاف در 
اعضای بتنی می پردازد. مطالعات پیشین نشان داده 
اســت که اندازه ی یک المان، یقینــاً بر امتداد قرار 
گیــری الیاف در مخلوط بتن تاثیــر می گذارد. اگر 
ارتفاع یک المان تنهــا اندکی از طول الیاف موجود 
در آن بیشــتر باشــد، اکثریت قریب به اتفاق الیاف 
تمایــل دارند که در حالت افقی قــرار بگیرند. عدم 
وجود نظم و جهت دهی هدایت شونده در الیاف در 
طول فرایندهای فنی و صنعتــی، و توزیع تصادفی 
آنها در مخلوط بتن، سبب ایجاد مشکالتی میشوند.

در نتیجه، تحقیقاتی برروی توزیع تصادفی الیاف 
و تاثیــر آن بر کارایی و مقاومت بتن معمولی و بتن 
خودتراکم، صورت پذیرفــت. در این مقاله تحلیلی 
ارائه شده است که در آن مقاطع تیرهای بتنی شامل 

الیاف فوالدی، به دقت مورد آزمایش قرار میگیرند.

توماس پونیکیفسکی، دانشگاه صنعتی 
سایلسیان، لهستان

با اســتفاده از یک نرم افــزار تخصصی، تحلیلی 
بــر پایه تصاویــر مقاطع میکروســکوپی صیقلی از 
بتن مسلح شــده با الیاف، صورت پذیرفت. تجزیه و 
تحلیل توزیع الیاف، بر روی یک نمونه مالت سخت 
شــده، انجام پذیرفت. در حال حاضر، روشــی برای 
تحقیــق بر روی مخلوط های تــازه بتن فیبری، در 

دست تکمیل است.
پیشــتر، در مقاالت و کتاب ها بــه ویژگی های 
اصلــی کاربرد الیاف فوالدی، پلی پروپیلن و ســایر 
الیاف در مخلوط های بتن، پرداخته شــده اســت. 
گرایش عمومی برای بهبود مشــخصات بتن سخت 
شــده معمولی و خودتراکم، از طریق افزایش حجم 
الیاف، بطور معکوس به تنزل کارایی، احتمال ایجاد 

اثر انعقادی و شــکل گیری اصطالحــاً "گلوله های 
کروی" در بتن می انجامد.

فرضیات و روش شناسی 
)متدولوژی( تحقیق

نرم افزار "تحقیق بر روی الیاف"، که برای تحلیل 
مقاطع میکروســکوپی بتن های مسلح شده با الیاف 
بکار گرفته میشــود، بــر تجزیــه و تحلیل مقاطع 
مرکزی )کرگیری( یا سایر نمونه هایی که از اعضای 
سازه ای برداشت شــده اند، پایه گذاری شده است. 
با برآورد محل قرارگیری الیاف در مقاطع، اطالعات 
موثقی از ســاختار دقیق الیاف پخش شــده در هر 
عضو دلخواه، بدست می آید. نمونه ای از نقاط نشان 
دهنده ی محل قرارگیــری الیاف در یک مقطع، به 
منظور بکارگیری در تحلیل کامپیوتری، در شــکل 

تجزیه و تحلیل مقاطع یک عضو سازه ای

تحقیق کامپیوتری بر روی توزیع 
تصادفی الیاف در ترکیبات سیمانی

ترجمه:  آریا احمد وند
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های انتهایی عضو تحت آزمایش قرار داشتند، باز هم 
تاییــد کننده ی ارتباط میــان جهت الیاف و جهت 
ریختن بتن اســت. در ابتدا، وجــود )یا عدم وجود( 
ارتباط میان مقدار الیاف موجود در بتن و مشخصات 

مکانیکی آن )مقاومت( به اثبات رسید.
 ،fct ،f1 4. آزمایش مقاومت کششــی در خمش
قاعده ی جابجایی الیاف یا شکســت الیاف در مالت 
را تایید نمود. همچنیــن، افزایش تدریجی مقاومت 
خمشــی در مالتی با الیــاف 6 میلیمتــری، قابل 

مشاهده بود.
5. تحلیــل مقاطع مختلف از یــک نمونه، تفاوت 
های گســترده ای در کمیت الیاف را نشان میدهد. 
آزمایشــاتی که بر روی مالت هایی با الیاف فوالدی 
مســتقیم و طول 6 و 12 میلیمتر انجام شد، نشان 
از دشــواری فراوان در طراحی مخلوط خودتراکم با 
ویژگــی جریان پذیری و مشــخصات مقاومتی باال، 

دارد.
6. اســتفاده از حداکثر میــزان الیاف به مقدار 1 
درصد، در مقایســه با 0/5 درصــد، تاثیر زیادی بر 
افزایش مقاومت مخلوط ندارد. این تفاوت اندک در 
مشخصات مکانیکی بتن های مسلح با الیاف، میتواند 
نتیجه ی استفاده از این نوع خاص از تسلیح باشد و 
نه مقدار آن در مالت موردنظر. توزیع و کمیت الیاف 
در مقاطع تحلیل شــده، هیچ گونه پاسخ قاطعی در 
خصوص تاثیر آنها بر مقاومت، بدســت نمیدهد. در 
نتیجه انجام تحقیقات مشــابه بر روی سایر اشکال 
الیــاف فوالدی )مثاًل به شــکل خمیــده( و درصد 
حجمــی باالتر )Vf > 0.5(، در تعداد بیشــتری از 

مقاطع، توجیه پذیر می باشد. ■

شکل 3: نمونه ای از مقطع با قطعات 16×16 و تحلیل تعداد 
الیاف

شکل 4: نمونه ای از مقطع با قطعات 16×1 و تحلیل تعداد 
الیاف - داده ها بصورت ردیفی

شکل 5: نمونه ای از مقطع با قطعات 16×1 و تحلیل تعداد 
الیاف - داده ها بصورت ستونی

شکل 6: نمودار نشان دهنده ی تعداد الیاف در تحلیل کلی

شکل 7: تاثیر 
تعداد الیاف بر روی 
مشخصات مکانیکی 

مقطع

شکل 2: مراحل آماده سازی مقطع میکروسکوپی و نمونه ها 
برای تحلیل

و نوع ارائه ی نتایج را انتخاب نماید.

روش تحلیل به کمک کامپیوتر
نتایجــی که در ذیل ارائه شــده انــد، بر پایه ی 
تحقیقی بر روی یک عضــو بتنی در دو حالت کلی 
و 9 جزئی، حاصل شــده اند. گزارش کلی که توسط 
برنامه ی کامپیوتری تهیه شده، نسبتاً گسترده و پر 
حجم می باشــد، در نتیجه تنها یک تحلیل موضعی 
از یکی از مقاطع میکروســکوپی در اینجا ارائه شده 
است. شکل 3 تصویری است از نتایج شمارش الیاف 
در یک مقطع انتخابی از بتن که به قطعات 16×16 
تقسیم شده است. بر این اساس، توزیع واقعی الیاف 

در واحد سطح مقطع تعیین گردید.
شکل 4 تصویری است از نتایج شمارش الیاف در 
یک مقطــع انتخابی از بتن که به ردیف های 16×1 
تقسیم شده است. بر این اساس، میتوان توزیع کلی 
الیــاف در مقاطع افقی نمونه ی بتنی را تعیین نمود 
که میزان تمرکز ســه بعدی افقی الیاف را در حالت 

موضعی و کلی نشان می دهد.
شکل 5 تصویری است از نتایج شمارش الیاف در 
یک مقطع انتخابی از بتن که به ســتون های 16×1 
تقسیم شده است. بر این اساس، میتوان توزیع کلی 
الیــاف در مقاطع عمودی نمونــه ی بتنی را تعیین 
نمود که میزان تمرکز ســه بعدی عمودی الیاف را 

در حالت موضعی و کلی نشان می دهد.
بکارگیری مقیاس کلی، تا حد زیادی شــفافیت 
نتیجه را کاهش می دهد، بطوریکه بســته به تعداد 
رسته ها، تعداد الیاف موجود در یک نمونه، بین 0 تا 
53 متغیر است. نتایج کلی، از طریق نمودارهایی که 

نشــان دهنده ی تعداد الیاف در مقاطع و همچنین 
در کل ســاختار عضو بتنی هســتند، بدست آمدند 

)شکل 6(.
هنگامی که تعییــن میزان پراکندگــی نتایج و 
یکنواختی مالت بتنی اصالح شــده مد نظر باشــد، 
بر پایه ی شــبیه سازی های ارائه شده در ارتباط با 
توزیع الیاف در نمونه ی تحت آزمایش، می توان به 
نتایجی در خصوص نوع شــکل گیری الیاف دست 
یافت. می توان ثابت نمود کــه صرفنظر از "جهت" 
بتن ریزی و ســاخت نمونه، الیــاف تقریباً بصورت 
یکنواخت توزیع شده اند. هیچ گونه تمرکز الیاف یا 
شکل گیری اصطالحاً "گلوله های کروی" نیز دیده 
نشــد. موقعیت الیاف و احتمال تداخل در نزدیکی 

دیواره های قالب نیز، قابل مشاهده بود.
با اســتفاده از برنامــه ی تحلیل توزیــع الیاف، 
تحقیقی در خصوص مقاومــت مالت و تاثیر میزان 
الیــاف موجود در واحد ســطح بــر مقاومت، انجام 
گرفــت. نتایج اولیه، برای مــالت های مورد مطالعه 
که توســط الیافی با طول 6 و 12 میلیمتر مســلح 
شده بودند، بدست آمدند. در خصوص مالت هایی با 
الیاف 6 میلیمتــری، افزایش قابل توجه در مقاومت 
فشاری مشاهده گردید. همچنین فقط در این مورد، 
با افزایش مقدار الیاف توزیع شــده در مقطع تحت 

آزمایش، مقاومت فشاری افزایش پیدا میکرد.
برای مالت هایی با الیاف 12 میلیمتری، مقاومت 
)fc( تنها به میزا ن کمــی تغییر نمود، که با مقدار 
الیاف موجود در مقطع نیز تناسبی نداشت. بنابراین 
توجیه پذیر اســت که از الیاف فــوالدی کوتاهتر و 
با دانســیته بیشــتر، به جای الیاف 12 میلیمتری 

اســتفاده شــود. در مالت های مورد آزمایش، هیچ 
گونه تاثیر میزان الیاف بر پارامتر )fct . f1( مشاهده 
نگردیــد. هرچند، نوع و اندازه ی اعضای ســازه ای 
تولید شــده و ســایر فرایندهایی که احتمال تاثیر 
آنها بر مشخصات مکانیکی بتن مسلح شده با الیاف 
وجود دارد، بایستی در نظر گرفته شوند )مانند روش 
اختالط، روند قالب بندی و ســاخت، و عمل آوری 

بتن(.

نتایج
ایــن مطالعه که بــر پایه ی روشــی تحقیقاتی 
متشــکل از یک نرم افزار جامع برای تحلیل توزیع 
الیاف در مالت ها و بتن ها، اســتوار میباشد، برخی 
یافته هــای مقدماتی را در این زمینه ارائه مینماید. 

این موارد بصورت ذیل می باشند: 
1. تحلیــل تصویر، هیچ گونــه تمایلی در الیاف، 
صرفنظر از نوع آنها، برای چســبیدن به دیواره های 
قالب، نشان نداد. پدیده ای که اصطالحاً "اثر دیواره 
ای" نامیده میشــود، بطور مشهود ارتباطی با شکل 
الیــاف ندارد. همچنیــن میزان الیــاف فوالدی در 
نزدیکی دیواره های قالب، صرفنظر از شکل و درصد 
آنها از کل مخلوط بتن، بطور قابل توجهی کمتر بود.

2. نتایج تحلیل تصویر نشــان داد که صرفنظر از 
درصد الیاف موجود در مخلوط، ته نشینی الیاف در 
بتن اتفاق نمــی افتد. این واقعیت که اکثر الیاف در 
جهتی موازی دیواره ها ی طویل تر قالب قرار گرفته 
بودند نیز نتیجه ی جهت ریختن بتن در قالب است.

3. بعــالوه، جهت گیــری نامتعــارف الیاف، در 
آندسته از مقاطع میکروسکوپی که در نزدیکی بخش 
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باز هم پیشــرفت در زمینه رولپــالگ و انواع آن 
منجر به تولید نوعی لوله های شیشــه ای خاص با 
نام مدل کپســولی گردید شــیوه کار این نوع کاال 
بدینگونه بود که کپســول های شیشــه ای شامل 
رزیــن )Resin( و فیلرهــای خاص کــه در داخل 
همان کپســول بســته ای کوچک دیگری تحت نام 
ماده سخت کننده )Hardener( هم قرار داده بودند 
تولید شــده بود. این نوع کپسول ها بصورت استوانه 
و در ضخامــت های متفاوت تولیــد میگردید و می 
بایســتی به هنگام استفاده ابتدا ســوراخی با قطر 
معادل ضخامت کپســول و عمق بــه میزان دو برابر 
طول کپســول ایجاد گردد.و یا بــه زبان دیگر طول 

کپسول 50% عمق سوراخ را میگرفت.
سپس کپســول را در داخل ســوراخ قرارداده و 
به کمک یک میله و مته و دســتگاه دریل کپســول 
را شکســته و ترکیبات رزین و مواد ســخت کننده 
مخلوط می شوند و پس از مخلوط کامل بولت تهیه 
شــده را در داخل سوراخ قرار میدهم. پس از مدتی 
تامل و بستگی به درجه حرارت هوا ترکیب مخلوط 
شده بوسیله رزین و سخت کننده موجب استحکام 
بولت در داخل حفره می گردید و مازاد آن از اطراف 
بولت فضای داخل را تا انتهای نقطه خروجی سوراخ 

پر می نمود.
این پدیده هم با اســتقبال چندانــی روبرو نبود 

چون سه اشکال ویژه داشت:
الف. با توجه به اینکه ابتدا ضخامت بولت بر مبنای 
محاسبات و ویژگی های مقاومت الزم انتخاب شده 
بود الزم بود که کپسول مورد نظر با همان ضخامت 
در دسترس باشد و اســتفاده از انواع ضخامت های 
دیگر و یا چند کپسول کوچک در یک سوراخ بزرگ 

میسر و مقدور نبود.
ب. اطمینــان از ترکیب دو مواد در فضای داخل 
سوراخ که قابل رویت نبود و طبعاً چنانچه دو ترکیب 
رزین و هاردنر بخوبی ترکیب نمی گردید اســتحکام 

الزم را ایجاد نمی نمود.
ج. حجمی از مــواد به میله و مته مخلوط کننده 
چسبیده و اتالف می گردید، مجموعه این تجربیات 
و ساخت انواع مختلف رولپالک ها بدینجا انجامیده 
Chemical An-(  است که امروزه در جهان از انواع

chor( و یا رولپالک شیمیائی استفاده می کنند.
Chemical Anchoring

این محصــوالت دو جزئی و بر پایــه رزین های 
اپوکســی و یا پلی اســتر و در تیوپهای دو جداره و 
یا دوقلو )رزین و هاردنر بصورت جداگانه( تولید می 
گردد و بوسیله یک دســتگاه ساده تزریق به درون 
ســوراخی که با عمق و قطر مطابق جدول زیر حفر 

گردیده است منتقل می گردد. 
متذکــر می گردد اختالط دو جزء رزین و هاردنر 
در نــازل مخصوصی که در نقطــه خروجی رزین و 
هاردنر نصب می شود انجام می گردد و بدین ترتیب 
تمامی مــوادی که از نازل خارج مــی گردند کاماًل 

ترکیب شــده و قابل اســتفاده می باشند سیستم 
حلزونی درون نازل ها به نحوی طراحی شــده است 
که این امکان را بوجود می آورد که رزین و هاردنر به 
نســبت های مشخص کاماًل ترکیب و از پایین ترین 

قسمت سوراخ حفر شده تزریق و پر گردد. 
* مراحل اجرای ســوراخکاری - تزریق چسب و 

کاشت بولت و یا میلگرد 
1- سوراخکاری با مته مناسب و براساس عمق و 

قطر مورد نظر 
2- نظافت ســوراخ ها )ابتدا هوادهی سپس برس 

سیمی و مجدداً هوادهی برای خروج کلیه ذرات(
3- بهنــگام تزریق محصول، ســطوح باید کاماًل 
خشک، عاری از هرگونه نقاط سست و فاقد استحکام 
و همچنین فاقد هر گونه چربی و مواد روغنی و گرد 

و غبار باشد.
4- تزریق چســب بوســیله نازل و از منتهی الیه 
سوراخ ها )اینکار از ایجاد حباب در چسب جلوگیری 

می نماید(
5- 3/2 حجم سوراخ حفر شده با محصول مذکور 

پر می گردد.
6- بولت و یا آرماتور به شــکل چرخشی به درون 
سوراخ حاوی چسب فروبرده می شود عمل پیچاندن 
)حرکت چرخشی( ســبب می گردد اطراف آرماتور 
کاماًل به چســب آغشته شــده و حبابهای هوا )در 

صورت وجود داشتن( از بین بروند.
دو پارامتر مهم زمانی که باید به آن دقت نمود : 
Gel Time: زمان ژل شــدن )مــدت زمانی که 

فرصت برای تغییر موقعیت آرماتور وجود دارد(.
Curing Time: زمان خشــک شدن )بعد از طی 

این زمان می توان بارگذاری را انجام داد(.
دو پارامتر فوق در درجــه حرارت های متفاوت، 

تغییر می نمایند.
 TR29 اروپا مبحث Etag بر اســاس اســتاندارد
)کاشــت آرماتور بوســیله رزین( با توجــه به اینکه 
نیرویی کــه باید آرماتــور تحمل نمایــد از طریق 
چســبندگی)Bonding( بین آرماتــور و بتن و در 

نهایت به بتن ارزیابی میگردد.
مقاومت چســبندگی چســب به فوالد و چسب 
به بتن باید به اندازه ای باشــد که در صورت تحت 
کشش قرار گرفتن آرماتور قبل از اینکه جداشدگی 
بین چســب و بتن و یا چســب و فــوالد رخ دهد 
میلگرد گسیخته شود. یعنی به عبارت دیگر مقاومت 
چســبندگی رزین بایــد بیش از حد گســیختگی 

آرماتور باشد.
روش آزمایش برای کنترل کیفیت رزین

آرماتور را بر اســاس روش اجرائــی فوق در بتن 
کارگذاری و پس از طی شــدن زمان خشک شدن 
)Curing Time(، تست کشــش بر روی آن انجام 

می گردد، نتایج احتمالی پس از انجام آزمایش: 
الــف( میلگرد همراه با قســمتی از بتن جدا می 

گردد.
تفســیر: بتــن دارای اســتحکام کمتــر از حد 

گسیختگی آرماتور بوده است.
ب( آرماتور همراه با رزین )فصل مشــترک بتن و 

فوالد( جدا شود.
تفســیر: مقاومت چســبندگی رزین کمتر از حد 

گسیختگی آرماتور بوده است.
ج( آرماتور گسیخته میشود.

تفسیر : چســبندگی رزین بیش از مقاومت مواد 
بــوده و اجرای عملیات نصب در حد ایده آل صورت 

گرفته است. ■

جدول )دو( تعیین عمق و قطر سوراخ بر حسب ضخامت بولتها
تعداد سوراخ براي مصرف هر تیوپمقاومت برشي مقاومت کششيعمق سوراخقطر سوراخقطر بولت

)mm()mm()mm(حدگسیختگي(
)KN

)حد گسیختگي
)KN380 ml300 ml

810804/04/19574
1012906/66/65342
12141109/79/72923
161812519/119/11411
202217028/828/875
242821041/741/743

 همــه روزه شــاهد آنیم کــه در تمامی جوامع 
صنعتــی پدیده های جدیدی بــه عرصه های تولید 
عرضه می شــود و پیشرفت تکنولوژی مشکالت آن 
را در مراحل کاربرد بررسی نموده در صدد بهسازی 
و تکمیــل آن تالش می نمایــد، همین امر موجب 
میشــود که نام ها و واژه های جدیــدی هم نیز به 
فرهنگ صنعــت وارد و بمرور مــورد کاربری و در 

واژگان فارسی هم جای گرقته شود.
عدم وجــود نام های اولیه الزامــاً جامعه را وادار 
نموده از همان واژه های التین انتخابی سازندگان و 

مورد کاربری قرار گرفته اولیه استفاده نماید.
یکی از این موارد که در این نوشتار مورد بررسی 
 Rawl و یا Rawl Plug قــرار خواهد گرفت کلمات
Bolt می باشــد که در حقیقت جهت اســتحکام و 
اتصــال اجســامی همانند میله، میــخ و پیچ اعم از 
چوبی، فلزی در دیوار یا سقف و یا کف مورد استفاده 

قرار گرفته است.
نشــانه های اولیه پیدایــش اینگونه اتصاالت که 
امــروز به راحتی در زمان فارســی کاربرد رولپالگ 
)Rawl Plug( را بخود گرفته بیان گر آن اســت که 
در سال 1911 میالدی یک نفر مکانیسین انگلیسی 
بــا نــام Joseph Rawlings و برای نخســتین بار 
نــوع اولیه این محصول را تولیــد و یا بزبانی اختراع 
نمود. توجه متخصصین و کاربران )رولپالگ( موجب 
شــد یکســال بعد اختراع خود را به ثبت رسانیده و 
مبادرت به تاســیس شرکتی نماید که با نام برادران 
 Rawl Plug Co رولینگ آغاز به کار وسپس به نام

تغییر داده شد.
بعدها همانند بســیاری از تولیــدات دیگر که در 
تعدادی از کشــورها نام تجاری محصول نام ژنریک 
را بخود گرفته این محصول هم توانســت نام تجاری 
خــود را به عنوان نام عمومــی کاال بخود اختصاص 
دهد و در تمامی کشور انگلستان و سپس در تمامی 

جهان با همین نام شناخته شود.

فرم اولیه رولپالگ از رشــته های نازک چوب و 
الیاف و به کمک ماده چسبنده ای )سریش( به شکل 
لوله ای با قطرهای مختلف و ســوراخ میانی متفاوت 

ساخته شد.
ســالیان این روش ادامه داشــت و با پیشــرفت 
علــم و تکنولوژی و به بازار آمدن مواد پتروشــیمی 
اشــکال مختلف آن با مواد پالســتیکی و پلی اتیلن 
در ســالهای 1958 توسط کمپانی Fischer آلمانی 

به بازار عرضه شد.
متاسفانه در تولیدات اولیه مشکالتی وجود داشت 
که بر اثر گذشت زمان و تحت تاثیر نیروهای کششی 
امکان بیرون آمدن و خارج شــدن از سوراخ مربوطه 

سبب می گردید.
بروز مشکالت مسئولین را بر آن داشت تا کم کم 
درصدد رفع این مشــکل برآمده و مدل های تکمیل 
یافته تری به بــازار عرضه گرددد این تکامل تا آنجا 
ادامه یافت که ساخت انواع آن با مواد فوالدی و پیچ 
 )Rawl Bolt( های متصل عرضه و نــام رول بولت
An-(  را بخــود گرفت و عده ای هم نــام انکر بولت
chor Bolt( برای آن برگزیدند بود که ترکیب کلمه 
 Bolt بــه مفهوم محکم نگهدارنده و کلمه Anchor
به معانی و مفهوم پیچ می باشــد که متاسفانه برای 
این محصــول نام دیگری بعنوان جایگزین انکربولت 

انتخاب نشده است.
با سیســتم انکربولت مشکل بیرون کشیده شدن 

کاهش یافت لیکن دو مشکل دیگر پدیدار شد: 
- به هنگام تحکیم و ســفت کردن پیچ میانی و 
در صورتی که جنس دیواره ترد و شکننده بود ترک 
خوردگی هائی را موجب می شد و طبعاً از استحکام 

کافی برخوردار نبود.
- پس از داخل کردن رولت بولت شــیار کوچکی 
در اطراف دهانه ســوراخ و پیــچ بوجود می آمد که 
عبور آب و مایعات را به داخل سوراخ مربوطه امکان 

پذیر میساخت.

رولپالک، رول بولت
 )Chemical Anchor(

رولپالگ شیمیائی
تهیه و تدوین: مهسا هدایتی

جدول )یک( مدت زمان گیرش در درجه حرارت هاي مختلف بر حسب دقیقه

زمان خشک شدن زمان ژل شدن )Gel Time(درجه حرارت C محیط
)Curing Time(

-545360
025180
51290
20445
30325
40215
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و خســارات در زلزله اذربایجان بود عدم ســاخت و 
ســاز اصولی و وجود سامانه واکنش سریع و پوشش 
ایســتگاهی متراکم اســت که باعــث افزایش قابل 
مالحظه تلفات وخســارات می گــردد و در لحظات 
اولیه زلزله ســردرگمي مرگباري را بــراي مردم و 

مسئوالن ایجاد مي کند.
چرا که بطور مثال اگر پوشش ایستگاهي و سامانه 
واکنش سریع در منطقه وجود داشت که چند ثانیه 
قبل و همچنین هنگام زلزله اول به مردم در ارتباط 
بــا پس لرزه هاي ان هشــدار میداد تلفات بســیار 
کاهش مي یافت و مردم به ســراغ خانه و کاشانه ي 
خود نمــي رفتند تا 11 دقیقه بعد هنگام زلزله دوم 
زیر اوار بمانند یا مکان دقیق زلزله ســریعا مشخص 
مي شــد و امدادگران مي توانســتند بهتر از زمان 
طالیي امداد که از 24 تا 72 ســاعت است استفاده 
کنند و از همه مهمتر اگر ساخت و ساز اصولي بودبه 
هیچ عنوان با این بزرگي زلزله خسارات این چنیني 
پدیــد نمي امد، همانطور که هــم اکنون با زلزله 6 
ریشتري در خیلي از نقاط جهان خون از دماغ کسي 

جاري نمي شود.
در هر زلزله ای 3 مرحله برای اسکان مردم وجود 
دارد 1 اسکان اظطراری)چادر( 2 اسکان موقت)خانه 
های موقــت یا کانکس( 3 اســکان دائم)خانه های 
بتنی و فــوالدی یا...( در رابطه بــا زلزله اذربایجان 
یکی از مشــکالت اصلی تعویض به موقع نوع اسکان 
می باشــد زیرا بخاطر وضعیت اقلیمی منطقه فصل 
سرما در آخر شــهریور به منطقه رســیده وبخاطر 
موقعیت کوهپایه اي مناطق دسترسي و رفت و آمد 
در فصل سرما سخت و نا ممکن است از این رو مردم 
احتیاج دارند هر چه ســریع تــر از چادرها به خانه 
های موقت انتقال یابند و در کنار ان ســاخت و ساز 
به شــکلي اصولي و امروزي شکل گیرد و مشکالت 
ناشــي از پراکندگي خانه هاي روستایي و دسترسي 

کم امکانات به ان از بین برود.
طبق اطالعات سایت پایگاه خبري تحلیل صنعت 

ساختمان)1(:

در بازدیدهاي اولیه از مناطق زلزله زده در هفته 
اول شهریور مالحظه مي شد که مردم در چادرهاي 
حالل احمر زندگي سختي داشته و از امکانات اولیه 
محروم و چشــم انتظار کمک هاي مردمي و توجه 

مسئولین بودند.
در بعضي روســتاها اســاتید و دانشــجویاني از 
سرتاســر کشور زیر نظر حالل احمر و فرمانداري در 
پي ساخت و ســاز هاي کوچک با روش هاي جدید 
ساخت)سازه هاي ابر خشــتي و نظایر آن( بودند تا 
این ســر پناههاي کوچک اما پر فایده با امدن سرما 

اندکي کمک حال مردم باشد.
نباید فراموش کرد که در ابان ماه ســال گذشته 
زلزله ای 7/1 ریشتري در شهر وان ترکیه در منطقه 
ای که از نظر اقلیمی بســیار شبیه مناطق زلزله زده 
اذربایجان شــرقی اســت به وقوع پیوست که دولت 
ترکیه بــا دور اندیشــي تعداد زیــادي کانکس بال 
استفاده در منطقه اي نگهداري مي کرد و درشرایط 
ایــن چنیني در اختیار مردم قرارداد و آنها را از رنج 
شــرایط اقلیمي سرد دور کرد، که تجربیات ان زلزه 

می تواند براي کشور ما بسیار راه گشا باشد.
در کشور ما خوشبختانه عملیات اسکان آوارگان-

باز ســازی و هر گونه ساخت و ساز در مناطق زلزله 
زده زیــر نظر بنیاد مســکن انقالب اســالمی ایران 
صــورت می گیرد کــه با تجربیاتی کــه از زلزله بم 
داشــته می تواند بطور مناســب به بازسازی مناطق 

زلزله زده بپردازد.
در شــرایط فعلي که هوا بسرعت رو به سرما مي 
گذارد تعویض اسکان ضروري به اسکان موقت براي 
زلزله زدگان باید ســطر اول دستور کار بنیاد مسکن 
قــرار گیرد و بعد از ان با راهکار هاي مهندســي به 
ســاخت و سازهاي اصولي و اینده نگرانه که مطمئناً 

زمانبر است بپردازد.
در ارتباط با اســکان موقت مــي توان با توجه به 
تجربیــات زلزله بم و زلزله وان از کانکس اســتفاده 
کرد یا خانه هایي را فورا ســاخت که شاید مناسب 
براي زندگي دائمي نباشند ولي عالوه بر این که مي 
توانند در زمســتان جوابگوي زلزله زدگان باشند و 
مي توان خانه هاي دائمي را طوري بنا کنند که این 
خانه هاي موقت جزئي از خانه دائمي گردند و مانند 
خانه هاي موقت ساخته شده در بم بعد از ساخت و 

سازهاي نهایي بالاستفاده نمانند.
بازسازي شهر بم بگونه اي شکل گرفت که مردم 
خود شــروع به ســاخت و ســاز تحت نظارت بنیاد 
مســکن انقالب اسالمي کردند با این که این ساخت 
و ســاز تحت نظارت بنیاد انقالب و آزمایشگاه هاي 
مجرب بود چون تمام کار بدست مردم شکل گرفت 
مشکالتي از قبیل ساخت و ساز بیش از مقدار وامي 
که از ســوي دولت داده مي شد و نبود نظم کلي در 
سطح ســاخت و ســاز ها و... پیش آمد بطوري که 
هنوز هم بسیاري از ساختمان ها بطور کامل ساخته 

بشــر تا به امروز نتوانســته زمان و مکان دقیق 
وقوع زلزله را پیش بینی کند بنابراین باید تدابیری 

اندیشید تا از تلفات و خسارات ان بکاهد.
زلزله خسارات جبران نشدني به بار مي اورد و مارا 
مجاب به ساخت و ســاز مجدد شهر ها و روستا ها 
مي کند این ســاخت و ساز مجدد مي تواند فرصتي 
باشــد تا شهرها و روســتا هایمان رااین بار مقاومتر 
وبا زیرساخت هاي مناسب ومطابق با طرحي جامع 
بسازیم تا ما را به اهداف بلند مدتي از قبیل مقاومت 
در برابر زلزله هاي اینده،کاهش مهاجرت از روســتا 
به شهر و برگشــت مهاجران از شهر هاي بزرگ به 
شهر یا روستاي خود یاري دهد در این رویکرد باید 
با مطالعات فراوان به گونه اي عمل شــود تا فرهنگ 
روســتایي از بین نرود و حدود بین شــهر و روستا 

حفظ شود.
کشــور ایران از نظر جغرافیایی مانند بسیاری از 

کشور ما روی کمربند زلزله خیز الپاید )الپ-هیمالیا( 
قرار دارد کــه 20 درصد زلزله های جهان روی این 
کمربند زلزله خیز اتفاق می افتد همانطور که در 50 
سال اخیر شــاهد زلزله های ویرانگری چون بوئین 
زهرا 7/2 ریشتر)1341( طبس 7/4 ریشتر)1357(

رودبار 7/4 ریشــتر) 1369( بم 6/6 ریشتر)1382( 
واذربایجان شــرقی 6/2 ریشــتر)1391( در ایران 
بودیم. بنابراین توجه عموم کشــور به زلزله بیش از 

هر حادثه ی ویراگری می باشد.
زلزله اذربایجان شــرقی متشــکل از 2 زلزله به 

فاصلــه 11 دقیقه از هم در منطقــه ورزقان- اهر-
هریــس و روســتاهای اطراف ان بود کــه منجر به 
کشته شدن بیش از 300 نفر از هموطنان و آوارگی 

هزارات نفر شد.
این زلزله در اواخر مرداد در منطقه ای رخ داد که 
در ارتفاع 2000 متر از ســطح دریا قرار دارد وفصل 
سرما در اواخر شهریور به این مناطق امده و منطقه 

را لبریز از برف و باران می کند.
از مواردی که هر صاحب نظری آن را راهی برای 
کاهش خسارات زلزله میداند و از عوامل اصلي تلفات 

کاوه قوچانی
دانشجو ترم اخر مهندسی 

عمران دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران جنوب

منبع گزارش: بازدید شخصی از مناطق زلزله زده

گزارشي از زلزله آذربایجان شرقي 
و بررسي بازسازي مناطق زلزله 

زده با رویکرد روستاي نمونه

دمای هوا )درجه سانتیگراد(ماه

حداقل مطلقحداکثر مطلقمتوسطمعدل حداقلمعدل حداکثر

فروردین
اردیبهشت

خرداد
تیر

مرداد
شهریور

مهر
آبان
آذر

دی 
بهمن
اسفند

12/2
15/0
24/1
28/7
27/9
25/9
21/7
13/7
9/8
1/1
0/0
4/0

1/7
6/1

12/1
14/8
14/4
12/2
9/9
3/6
1/0
-6/5
-7/1
-3/6

7/0
10/6
18/1
21/8
21/2
19/1
15/8
8/7
5/4
-2/7
-3/6
0/2

18/6
21/8
28/8
35/0
33/4
31/4
28/0
18/4
14/4
10/6
3/0
14/2

-7/0
0/0
7/4
9/8
10/2
6/6
2/4
-3/2
-5/0
-15/4
-14/4
-12/0

کمینه و بیشینه دمای متوسط و مطلق گسترده ورزقان و هریس به ازای ماه های سال )بر اساس آمار سینوپتیکی 30 ساله(؛ از 
شهریور ماه به بعد برودت هوا به خصوص شب هنگام آزاردهنده خواهد بود. فرصت بسیار محدودی برای احداث سرپناه در این مناطق 

باقی مانده است.

گزارش ویژه
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نشده اند.
بر خالف این عقیده که ساخت و ساز در کشور ما 
امري ســهل است و بیشتر مردم از پس ان تا حدي 
بر مي آیند باید گفت ساخت و ساز اصولي در کشور 
ما و کال هر کشــوري امري تخصصي است و احتیاج 

به اموزش و تجربه ي زیادي دارد.
یکي از رویکرد هاي مناســب براي ساخت و ساز 
اصولي ایجاد یک ســاختمان ضد زلزله نمونه تحت 
عنوان ســاختمان مدیریت زلزله اشــاره کرد که در 
این مرحله: کار فراهم اوردن نقشــه هاي استاندارد، 
معرفي شــرکت هاي معتبر ســاختماني، نظارت بر 
ساخت و ســاز، اموزش وتطبیق ساخت و ساز انجام 
شده با طرح جامع آن منطقه به عهده آن مي باشد و 
در مرحله هاي بعد نظارت بر ساخت و سازهاي شهر 
از نظر مقاومت در برابر زلزله و اصلي ترین ایســتگاه 
کمک رساني و اطالع رساني در زمان وقوع زلزله ي 

بعدي باشد.
حاال که شهر یا روســتا را از ابتدا مي سازیم مي 
توان به فکر اهداف بلند مدت و زیرساخت ها و ایجاد 
یک طرح جامع براي اینده آن باشیم به گونه اي که 
با نگاهي به این طرح و رویکرد پیشــرفت اقتصادي 
و فرهنگي منطقه، رفاه بیشتر، برگشت مهاجرین به 
روستاي خودو... را باساخت روستایي نمونه و مدرن 

مهیا کنیم.
ساخت و ساز در این روستاباید به گونه اي باشد 
تــا هم اهداف طرح جامع پوشــش یابــد هم مردم 
منطقه را راضــي کند تا با مدرن کردن روســتا به 
صورت خانه هاي تیپ و پشــت به پشــت هم که با 
یک طرح شهرســازي هندســي منظم و متناسب با 
معماري اصیل ان منطقه زمینه را براي اهداف طرح 

ایجاد کنیم. 
بااین رویکردبه خاطر مطالعات  اصوالپروژه هایي 
کم جامعه شناســي و بي توجهي مسئوالن به سنت 
ها و طرز فکر مردم منطقه دچار شکســت مي شود 
که هم باعث هدر رفتن ســرمایه هاي ملي گشــته 
و هم بــه هدف خود که تعالي منطقه بوده دســت 

نمي یابد.
در کشــور ما زندگي شــهري تأثیرات فراواني در 
روستا گذاشته است که متأسفانه اکثر ان از مضرات 
شــهر و مشــکالت مدرنیته بوده است مثل: مصرف 
گرایي، بــي اعتمادي، ولگــردي در معابر، دزدي... 
که مردم روســتا را نســبت به زندگي شهري بدون 
اندیشیدن و تجربه ي مزایاي آن هراسان کرده است.

همانطور که هر وســیله جدیدي بــا ورودش به 
جامعــه احتیاج به فرهنگ ســازي دارد تا جامعه با 
ویژگي هاي ان اشــنا شــود، از مزیت هایش با خبر 
گردد و مضراتش هم بشناســد اینجا هم باید همین 
اتفاق بیفتد، بطوري که فرهنگ زندگي نیمه شهري 
را به روســتاییان اموخت و آنان را با مزایا و مضرات 
این نوع زندگي با خبر ســاخت تــا با فواید مدرنیته 
آشنا شوند و از مضرات ان فاصله گیرند تا بتوانند با 
حل آن در زندگي سنتي خود و حفظ فرهنگ صدها 
ساله ي خویش از فواید مدرنیته سود بجویند. با این 
فرهنگ ســازي نه تنها مردم روستاي جدیدشان را 
پس نمي زنند بلکه ان را با فرهنگ خود هزم کرده، 
از فواید ان اســتفاده کرده و شناخت کافي را نسبت 
به مضرات ان دارند تا دچار مشکالت مدرنیته نشوند. 
روستاییان با بهرمند شــدن از فواید مدرنیته سنت 
هــاي خود را فراموش نمي کنند بلکه در محیطي با 
امکانات پر بازده، رفاه بیشــتر، ارامش شغلي بیشترو 
بــا فرهنگ باال تر به وظایف صد ها ســاله خود مي 
پردازند.) مثاًل نقش تولید کنندگي را با بروز شــدن 
وســایل کشــاورزي چند برابر بهتر انجام مي دهند 

و....(
زیرســاخت ها باید از همان ابتداي ساخت و ساز 
کامل و مناســب با طرح جامع و فرهنگ ان روستا 
باشــد بطوري که با ایجاد جذابیت براي مردم زمینه 

بازگشت ازشهر به روستا را ایجاد کند.
)از قبیل انتقال بعضــي حرفه ها و کارگاه ها که 
احتیاج به حضور در شــهر ها ندارند و ایجاد حداقل 

امکانات زندگي(.
خانــه ها در یک طرف، هــر خانه داراي طویله و 

انبار خود باشــد، مزارع در طــرف دیگرو مغازه ها و 
کارگاه ها در طرف دیگر روستا باشد.

این رویکرد کمک مي کند مردم بعد از آموزش با 
استفاده از نقشه هاي مناسب و با اطمینان از شرکت 
هاي فروش مصالح و پیمانکار با توجه به اصول شهر 
سازیي که براي شهر یا روستاي جدید معین شده به 

ساخت و ساز بپردازند.
در اینجــا مردم با اســتفاده از وام هاي کم بهره 
کار فرماي خود مي شــوند و پس از ساخت و ساز، 
روستایي ضد زلزله و نمونه از نظر شهرسازي بوجود 

مي آید.
اهداف و ویژگي هاي مثبت روســتاي نمونه ضد 

زلزله: 
1 - زمینه مهاجرت کمتر به شهر هاي بزرگ.

2 - زمینه بازگشت مهاجرین به روستا.
3- زمینه مهاجرت سالمندان و بازنشستگان.

4- انتقال بعضي حرفه ها و کارگاه ها که احتیاج 
به حضور در شهر ندارند.

5- سرعت باالي ساخت.
6- دقت باالي ساخت.

7- کنترل بهتر.
8- ســرویس دهي آســانتر )احتیاجات ضروري 

مثل آب و برق و گاز...(.
9- دسترسي بهتر.

10- ایجاد یک الگوي نمونه براي سایر روستاها.
11- ســاخت ایســتگاه مرکزي کمک رساني و 

اطالع رساني در برابر زلزله.
12- آموزش و فرهنگ ســازي مداوم ســاخت و 

ساز.
13- اطمینان مردم از مقاومت ساخت و سازها.

ویژگي هاي منفي روستاي نمونه ضد زلزله:
1- زمان بر است.

2- اگر زمینه ســازي و فرهنگ سازي با موفقیت 
انجام نشود ساخت و ســاز مورد رضایت روستاییان 
قرار نمي گیرد و کل پروژه به مشکل مي خورد. ■

سؤال: 1 - بتن گوگردی چیست:
اگـرچه این بتن ظاهری مشابه با بتن سیمان پرتلندی دارد، اما شیوه ساخت، 
حمل، اســتفاده و آزمایش آن متفاوت می باشد. بتن گوگردی از مصالح سنگی 
معدن تهیه می شــود و به محض سرد شدن سخت شده و سریعاً کسب مقاومت 
می کنــد. این نوع بتن عموماً در برابر قلیایی ها و اکســیدکننده ها مقاوم نمی 
باشــد، اما در برابر بسیاری از شــرایط محیطی اسیدی و نمکی عملکرد خوبی از 

 )ACI548.2R( .خود نشان می دهد

سؤال : 2 - بتن غلطکی )RCC( چیست:

این بتن که کم ســیمان و بدون اســالمپ و تقریباً خشک می باشد، در محل 
بوسیله غلطک لرزاننده و یا تجهیزات ویژه دیگری متراکم می گردد. بتن غلطکی 
مخلوطی از ســنگدانه، سیمان، آب و مواد مکمل سیمانی از قبیل خاکستر بادی 
است. از این بتن معموالً در سازه های کنترل آب )سدها( و کف سازی ها استفاده 
مــی گردد. البته برای هر کدام از این کاربردها روند طراحی و ســاخت متفاوتی 

اعمال می گردد.

سؤال: 3 - بتن با پودر فعال )PRC( چیست:

این بتن دارای مقاومت باال و منافذ بســیار کم اســت کــه این خصوصیات با 
شفاف نمودن انباشــتگی ذرات و میزان پایین آب حاصل می گردد. بتن با پودر 

فعال در پل ها، پیاده رو و جهت نگهداری زباله های هسته ای بکار می رود.

سؤال: 4 - بتن متخلخل چیست:

از این بتن معموالً در سازه های هیدرولیکی به عنوان زهکشی و در کف سازی 
و باندهای فرودگاه به منظور کاهش آب سطحی استفاده می گردد. بتن متخلخل 
مانند سایر مواد کف سازی در قالب ریخته و متراکم می گردد. از آنجا که در این 
بتن نفوذپذیری باال مدنظر اســت. از سنگدانه ریز استفاده نمی شود. یا به میزان 
بســیار کم مصرف می شــود. همچنین میزان خمیر طوری طراحی می شود که 

فضاهای بین درشت دانه ها کاماًل پر نگردد. 

سؤال: 5 - کاربرد بتن متخلخل در مدیریت آب های سطحی 
چگونه است؟

بتن متخلخل مخلوطی از سیمان، آب، مصالح سنگی درشت دانه، مقدار بسیار 
کم یا عدم ماســه و مواد افزودنی شیمیایی است که یک ساختار متخلخل را به 

منظور زهکشی آب فراهم می سازد .
قابلیت زهکشــی بتن متخلخل تقریباً L/m2/min.20 است. قابلیت زهکشی 
باالی این بتن از ایجاد سیالب های سطحی و جریان روان آب ها جلوگیری می 

پرسش 
و پاسخ

کنــد. در صورتی که از بتن متخلخل در روســازی راه ها، محوطه ها و پارکینگ 
ها استفاده شود، آب باران از بدنه روسازی عبور کرده و به صورت آب زیرزمینی 

در خاک ذخیره می شود.

سؤال: 6 - آیا می توان در ساخت پل ها از بتن سبک استفاده 
کرد؟

از بتن سبک می توان در عرشه پل ها استفاده کرد. استفاده از بتن سبک در 
ســاخت پل در مناطقی با آب و هوای شــدید، خصوصاً در مکان هایی که میزان 
نفوذپذیری کم موردنیاز اســت. از آرماتورهای مسلح کننده سازه در مقابل مواد 
شــیمیایی ضد یخ مصرفی که خطر خوردگی فوالد مسلح کننده را افزایش می 
دهند، محافظت می کند . خوردگی فوالد یکی از معضالت اصلی در دوام طوالنی 
مدت این نوع ســازه ها اســت. نفوذپذیری کم و مقاومت باال ارتباط نزدیکی با 

یکدیگر دارند. با کاهش نفوذپذیری، مقاومت سازه افزایش می یابد.

سؤال: 7 - بتن پلیمری سیمان پرتلندی چیست؟

این بتن اساســاً همان بتن ســیمان پرتلندی معمولی می باشــد که در طی 
اختالط به منظور بهبود دوام و چســبندگی به آن پلیمر و یا مونومر افزوده می 

گردد.
النکس های ترموپالســتیک و اســتومتریک، رایج ترین پلیمرهای کاربردی 
در این بتن ها می باشــند. به طور کمی، التکــس قابلیت چکش خواری، دوام، 
چســبندگی، مقاومت در برابر نفوذ یون کلر، پیوســتگی برشــی، مقاومت های 
کششــی و خمشــی بتن و مالت را افزایش می دهد. همچنین بتن های دارای 
التکس مقاومت مناســبی در برابر ذوب شدن و یخ زدگی، سایش و ضربه از خود 

نشان می دهند. ■
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می شود؟ چرا علی رغم دستور صریح مقام رهبری و رئیس جمهور مبنی رب عدم خرید 
سازمان اهی دولتی از مواد دارای مشاهب داخلی ما بازهم مواد و مصالح وارداتی 

مصرف میشود چرا رد روزانهم اه آن چنان جنجال می شود هک ره خواننده ای را هب 
زد هک تولید کننده رداریان زهاران حامی دارد ؟ بسته حمایتی دولت  این فکر می اندا

از تولید کنندگان هچ شد؟ جبران حذف یاراهن اه رد قبال این تولید کنندگان از 
همه جا ربیده ! چیست ؟ مسئول این همه اتخیر رد رتخیص مواد اولیه این صنعت 

هک روزاهن زهینه هنگفتی را هب تولید کننده تحمیل میکند، کیست؟ مسئول ضررو زیان 
وارده هب اینگوهن صناعی بخصوص رد این اوضاع و احوال رکود صنعت کیست؟

رد تواانئی ایپده کردن این همه  هب نظر می رسد هک ساختار سازمانی موسسه استاندا
رد و شهامت ارباز آرنا نیز رد خود نمی بیند، باری است  دستورالعمل اجرائی را ندا

گزاف هک رد زریآن شاهن خرد می کند، متاسفاهن با این انتوانی فضا را ربای آلودگی و 
فساد رتشیب رتویج می بخشد.

ما اعضاء انجمن صنفی تولید کنندگان صنعت شیمیایی ساختمان نسبت هب عملکرد 
ردامکل انرضایتی خود را ارباز داشته و صریحاً اعالم می  4 سال گذشته موسسه استاندا

داریم هک رداین دوران رغوب و رکود صنعت، سیاست اهی غلط و عدم هماهنگی، 
رد از یکطرف وضرر و زیان فراوان از طرف دیگر  بی ربانهم گی رد موسسه استاندا

کاران صنفی و توقف تولید و تعطیلی پاره ای از شیفت اهی  دلسردی رتشیب هم
کاری را باعث گریده است.

آیا رباستی میخواهید هک تولید کننده سرماهی خود را جمع کرده و ربود پشت رداهی 
بانکها هب خرید ارز و سکه رپ سود بپردازد؟

آیا این اقتصاد بیمار و صناعی روهب رکودبا اینچنین سیاست گزاری اهئی عالج میشود 
حافظی را بخوانند !!! یا باید زغل خدا

یک عضو انجمن 
یک عضو ردد کشیده ! 

سیب سرخ برای دست......
ســالها بود دلم می خواســت من هم همانند بسیاری از صنایع و صاحبان آن به کیفیت محصول خود مباهات 
کنم و ادعای برتری و ویژگی خاص محصوالتم را را با نشان دادن مدال، لوح تقدیری و یا مهر استانداردی 
به دیگران نشــان دهم و با چاپ آن در جراید کشــور بگویم من فقط یک بازرگان ارائه محصول بی کیفیت 

نیستم من هم گواهی کیفیت و نشان مرغوبیت کاال دارم.
به دلیل بورکراسی های اداری و مشکالت خاص ان اگر چه کاالی خود را با تمام ویژگی های مطلوب 
تولیــد مــی کردم ولی بنابــر همان دالئل فوق از دریافت آن نشــان بی بهره بودم. باالخــره در یکی از همین 
ســالهای اخیر وزارت مسکن با همکاری یکی از کشــورهای اروپایی دوره آموزشی برپا نمود و با تدریس 
هــای علمی و عملی شــیوه هــای نوینی را آموزش دادند و تعدادی هم در این دوره های آموزشــی شــرکت 
نمودند. پس از پایان دوره آموزشــی که با اســاتید ایرانی و فرنگی برگزار شــد و با بکارگیری نکاتی که 
آموختــه بــودم و تاثیرات بــدون تردید آن در تولید کاالی من و پس از گذارنیــدن مراحل قانونی و چند ماه 
آزمایــش هــای متعدد تنها من و فردی دیگــر موفق به دریافت گواهی کیفیت مطلــوب از نهاد زیر مجموعه 

وزارت مسکن گردیدیم.
ناگفته نگذارم که بسیاری سازمانها و شرکت های دیگری هم بودند که چون من تولید کننده همین کاال 
بودند و در کالس آموزشــی هم شــرکت کردند لیکن بنابر اراده خود و یا هزینه های سنگین آزمایشات و 
یا موارد دیگر موفق به دریافت نشان با ویژگی مطلوب کاال نگردیدند، خیلی از این موفقیت خوشحال بودم 
و همانگونه که گفته بودم دریافت نشــان خود را به پیشــانی دفتر خود چســبانیده و در بسیاری جراید هم 
بعنوان فخر و مباهات به چاپ رســانیدم و نســخ بســیار هم تکثیر نموده برای ســازمانها و دست اندرکاران 

صنعت ساختمان ارسال داشتم.
شــادی دو چندان من زمانی بیشــتر شــده بود که مدیران و مســئولین مســکن در نشــریات و جراید و در 
رسانه های ملی اعالم داشتند از این پس هیچ یک از پروژه ها از مصالح بدون کیفیت و فاقد نشان مرغوبیت 
اســتفاده نخواهند کرد ضمن آنکه هزینه های آزمایش در مورد مطلوب بودن محصول تولیدشده اینجانب و 

با ویژگی مورد انتظار و تنها برای دوره یکساله مبلغ 200 میلیون ریال هزینه در بر داشت.
در تیرماه 1390 ناگهان متوجه چندین پروژه های مربوط به وزارت مسکن شدم که از جمله یکی از آنها 
هم دفاتر و ساختمانهای مربوط به نهاد وزارتی بود و دریافتم که مصالح مورد کاربری را از سازمان های 

دیگری تهیه کرده اند بدون آنکه به گفته خود : 
)هیچ یک از پروژه ها حق استفاده از مصالح بدون گواهی استاندارد و گواهی فنی را ندارد( 

و مــن دریافتــم که هنوز به شــعار بودن اینگونه مطالب آشــنا نیســتم و این ها برای پــر کردن صفحات 
نشــریات و ســاعاتی از برنامه های رسانه ملی اســت و برایم تداعی شد که سیب سرخ خوب است ولی برای 

دست........... 

ازانجمن اهی صنفی شیری ساختند بی یال و کوپال
رباستی رد این مملکت حامی صنعت کیست؟یا سئوال دیگر اینکه حامی و متولی انجمن اهی صنفی تولیدی کیست ؟ 

ئی بپا شد؟ جلسه پشت جلسه، صورتجلسه پشت صورتجلسه، قول پشت قول و وعده و ردنهایت اینکه، "آفتاهب لگن هفت دست  رد اجباری مصالح ساختمانی اجرا شود، هچ سروصدا یاددارم هک حدود 4 سال شیپ وقتی قرار شد اقنون استاندا
ردیغ از یک بند انگشت نظافت "!

رد اجباری مصالح ساختمانی " پدیده ای نوو رد راستای سیاست  ی بوق و کرانی آن همه جا دیچیپه و امر را ربای بسیاری مشتبه می کرد هک رباستی اتفاقی میافتد و " استاندا تبلیغات آن چنان فضا را رپ کرد هک گوش ره شنونده ای را کرمیکرد صدا
رد سازی مصالح ساختمانی گشایشی خواهد بود. رد و رد نهایت اینکه، ربای معضل شناسناهم اهی مسکن و استاندا کاری موسسه استاندا ر طرح وزارت مسکن و باهمت مرکز تحقیقات وزارت مسکن و هم توسعه اقتصادی و توسعه پایدا

رد شده وجامعه  رد می شوندو رد رپتو رپ فروغ آن سازه اه استاندا رد جلسات توجیهی آاقیان با وعده اهی آن چنانی هک انجمن اهی بوجود آمده چنین و چنان، فالن و بهمان می کنندو انشاءاهلل زبودی کلیه صناعی تولیدی مصالح ساختمانی، استاندا
شهریمان را نورافشان می کنند. حال بعد از گذشت حدود 4 سال زهی خیال و تصور باطل !

کافدوهب خاک اهی جا مانده رد اطراف خود چیه توهج و  کانیکی می ش کافد وجلومیرود، فقط فضائی را بیل می ظارهًا رسم رد این مملکت چنین بوده و هست هک ربانهم اه با وعده وعید و زبور تبلیغات همچون بولدوزر وار شروع میشود و زمین را می ش
رد،و یا نمی خواهد هک خبرداشته باشد. چون  رد و بقول امروزی اه از پشت صحنه خبر ندا ر خاک را ربداشتیم و از خاک رزی بغل و کنار و پشت خود هیچگوهن خبری ندا کافتیم یا فالن مقدا رد و رد نهایت بیالن می دهد هک فالن میزان مسیر را ش کاری ندا

رد ربای چاه کن هک انن دارد" !؟ ادای وظیفه می کند، و فقط وظیفه را انجام میدهد، بقول ضرب المثل معروف چاه کن" اگر چاه آب ندا
کلی فراموش می کنند. فقط هوچی گری و جنجال بپا می کنند و از وظایف اصلی خود دورمیشوند ات جائیکه ماموریت اصلی و هدف خود را نیز ب

بدیهی است هک با تشکیل این گوهن انجمن اهی صنفی– تولیدی کار بجائی نمی رسدو آنها هم هک بوجود آمده اند رهروزه رد چمبره خویش بدور خود می چرخند بدون اینکه بتوانند کار مثبتی انجام دهند. 
هدف از این مقدهم معرفی انجمن صنفی تولید کنندگان صنعت شیمیایی ساختمان است هک نظیر چندین انجمن صنفی دیگر، انجمن سیمان، انجمن شن ماهس وانجمن بتن اهی آماده و امثالهم و با رویکردی جدیدرت و مسئوالهن رت!، حدود 4 سالی 

رد مصالح ساختمانی زندیک رتشویم. ف استاندا رد، هب اهدا رد نمودن شرکتهای تولیدی هم صنف پاهی گزاری شده اند ات با کمک موسسه استاندا است هک با قصد و نیت تشویق هب استاندا
ت، گفته اه و مسئولیت اهیش جامعه عمل نمی پوشاند و فقط هب رسم معمول زماهن  رد بحث را هب کلی فراموش کرده، و هب چیه یک از تعهدا ی راه متوهج شدیم هک سازمان مسئول و باصطالح سازمان مارد یعنی موسسه استاندا متاسفاهن رد همان ابتدا

زد" و رداین مدت طی ردخواستهای مکرر مسئولین انجمن تنها یکی دوبار جلسه تشکیل شده هک چیه دستورالعمل مشخصی از آن خارج نشده و رد نهایت ارث نشست اه بی افیده بوده و حتی ردیک مورد موسسه هب  " توپ را هب زمین دیگری می اندا
دستورالعمل اهی خود نیز عمل نکرده و بعنوان مثال شعبه رهمزگان بطور مستقل و خود سراهن عمل نموده وشعبه تهران بنحوی دیگر عمل می نماید. این روند انجمن اهی تولیدی را هب" شیری بی یال و کوپال "تبدیل کرده هک بدون هیچگوهن حمایتی آنها را 

بامید خدا رد بیابانها راه کرده اند!
رد است ودچار کلی تناقص، بی نظمی و بی ربانمگی است! رد سازی را یدک می کشد، خود افقد استاندا رد توان و استطاعت اجرای اینگوهن ربانهم اه را دارد ؟ موسسه ای هک انم ونقش استاندا رباستی مقصر اصلی کیست ؟ آیا موسسه استاندا

رد سئوال می کنیم هدف از تشکیل اینگوهن انجمن اه چیست؟ از موسسه استاندا
آیا این هم همانند دیگر قضایا فقط یک موج است هک می آید و بعد از زمانی کواته فروکش می کند؟ دامنه این موج ات کجاست؟ فقط جارو جنجال، تبلیغات، زهینه اهی آن چنانی و کسب شهرت و ردنهایت چیه ؟ !

ف از شیپ تعیین شده شما است؟ مسئول  رد سئوال می کنیم رباستی مسئول این گوهن انجمن اهی صنفی تولیدی کیست ؟ آیا این آرامش خیال و بی تفاوتی شما نشان از رسیدن هب تمامی اهدا ما صاداقهن از مقامات مسئول موسسه استاندا
پیگیری، ربانهم رزیی و کنترل این خواستۀ شما چی کسی است ؟ چرا پس از گذشت 4 سال ازآخرین اخطار اجباری شدن اقنون، هنوز واحد اهی زری پله ای غیر مجاز فعالیت می کنند؟ چرا کلی مواد مشاهب بی کیفیت وارداتی وارد با زار 

نامه ها
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 جلسه با آقای مهندس مسلم بیات 
رئیس سازمان استاندارد استان تهران

حاضرین در جلسه: آقایان هادوی، هندی زاده، احمدوند و خانم سلیمانی
با توجه به مکاتبات انجام شده با مؤسسه استاندارد استان تهران موضوع درخواست جلسه مشترک با آقای 
مهندس مسلم بیات از طرف انجمن مطرح گردید، ایشان هم در کوتاهترین زمان جلسه را هماهنگ نمودند 
و در تاریخ 91/5/23 در ساعت 12 با حضور تعدادی از اعضاء هیئت مدیره جلسه تشکیل گردید. که سرفصل 

موضوعات مطروحه بشرح ذیل می باشد:
1. در خصوص ایفای نقش انجمن ها و باال رفتن سطح عملکردی این تشکیالت مقرر گردیده با قرار گرفتن 
اختیاراتی در حوزه شناســایی کارگاههای تولیدی صنفی و تأیید انجمن جهت اخذ پروانه های تولید و بهره 
بــرداری اقدام گردد تا انجمن بتواند هم به عنوان حامی تولیدکنندگان و هم به عنوان راهکاری جهت جذب 

اعضاء جدید اقدامی صورت دهد. 
2. مقرر گردید با همکاری اداره اســتاندارد ترخیص کاالهایی که جزء مواد اولیه صنف بحساب می آیند با 

تعهد سپاری صاحبان کاال انجام پذیرد.
3. با همکاری مؤسســه استاندارد کارت بازرسی کاال برای 5 تا 10 نفر از کارشناسان انجمن صادر گردد تا 

در صورت بروز هرگونه اشکال جهت رفع آن توسط آنان اقدام گردد. 
4. مقرر گردید جلسه ای مشترک با حضور اعضاء هیئت مدیره انجمن به همراه آقای مهندس بیات و خانم 
فیروزبخش با آقای برزگری هماهنگ شــود تا در آن در خصوص ارســال نشدن مواد اولیه جهت آزمایشات 
کاربردی و معرفی آزمایشــگاههای مورد تأیید انجمن، همچنین اجــرای تعرفه 4% برای مواد اولیه مطرح و 

مورد تأیید قرار گیرد. 
ضمنــاً مقرر گردید تمامــی موارد توانمندی و راههــای همکاری در مجموعه انجمن و مؤسســه محترم 

استاندارد در قالب یک تفاهم نامه ای تنظیم و به امضاء طرفین برسد. ■

رئیس محمدیان
مدیر کل بخش شیمیایی ساختمان شرکت ب آ اس اف 

ایران
تکنولوژی بتن پیشرفته و نقش افزودنی های شیمیایی

دکتربهروز کاری
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و مدیر 

مسئول مبحث 19
اصول عایق کاری حرارتی در ساختمان

مهندس طاهباز
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان مواد 

شیمیایی صنعت ساختمان
علل تخریب بتن و چند نمونه اجرا شده از تعمیرات آن

مهندس دوستی
قائم مقام مدیر عامل شرکت رزین بتن برتر

آیین نامه های اجرایی تعمیرات بتن

دکتر رامین فر
حفاظت ساختمان در برابر حریق

نشست مسئولین انجمن با دبیر انجمن سیمان
در راســتای برقراری تماس با انجمن های صنفی فعال در بخش صنعت ســاختمان در تاریخ 90/11/16 
مالقاتی با جناب آقای مهندس پورخلیل مدیرعامل انجمن کارفرمایی سیمان در محل انجمن سیمان برگزار 

شد. 
در این نشســت مشترک ابتدا شرح مختصری در مورد تاریخچه و اهداف انجمن کارفرمایی مواد شیمیایی 
ســاختمان از طرف مهندس هادوی دبیر انجمن مطرح و هدف از این نشست را جستجوی راهکارهایی برای 

ایجاد همکاری مشترک بین این دو انجمن اعالم نمود.
جناب آقای مهنــدس پورخلیل توضیحاتی در مورد فعالیت های انجمن کارفرمایی انجمن ســیمان ارائه 
نمودند که عبارت بودند از فعالیت در جهت تأمین بودجه ارزی برای بازسازی و نوسازی بعضی از کارخانه های 
ســیمان، جانشینی استفاده از انرژی گاز به جای مازوت در کارخانه های عضو به منظور کاهش هزینه تولید 
و مسائل مربوط به صادرات سیمان کشورهای همسایه.ایشان همچنین در خصوص مواد کمکی و افزودنی به 
این نکته اشــاره فرمودن که توجه صنعت سیمان بیشتر به نوع مواد شیمیایی مورد مصرف در بخش آسیاب 

سیمان می باشد که معموالً از طریق تولیدات صنایع پتروشیمی تأمین می گردد. 
به منظور شــروع همکاری های مشترک آقای مهندس پورخلیل ابراز عالقه نمودند که در صورت برگزاری 
نمایشــگاه و همایش از طرف انجمن تولید کنندگان مواد شــیمیایی، حاضر به همکاری و شرکت در چنین 

برنامه هایی خواهند بود. 
سپس ریاست هیئت مدیره انجمن آقای دکتر رامین فر در مورد کیفیت سیمان های تولیدی مطالبی ارائه 
نمودند که در جواب آقای پورخلیل درخصوص اجرای سیستم کنترل کیفیت در صنعت سیمان تضیحاتی را 
ایراد فرمودن و تأکید نمودند که نظارت بر این کیفیت به منظور توســعه بازار صادرات حتی از سوی شرکت 

های معتبر بازرسی خارج مجموعه نیز انجام می گیرد و تا کنون مشکلی نیز وجود نداشته است. 
در پایان مدیر داخلی انجمن آقای اصالنی ضمن تشکر از دبیر محترم انجمن سیمان بخاطر فرصتی که در 

اختیار مسئولین انجمن قرار داده شد خواستار تداوم همکاریهای این دو انجمن شدند. ■

اولین سمینار مشــترک با همکاری انجمن 
بتن ایران، جامعه مهندســان مشاورو انجمن 
صنفی تولیدکنندگان مواد شــیمیایی صنعت 

ساختمان
زمان: 20 دی ماه 1390 ساعت: 16 الی 20 

مکان: ســالن اجتماعات جامعه مهندسین مشاور 
ایران، ولنجک، بلوار دانشجو
سرفصل های مورد بحث:

دکتر تدین
رئیس هیئت مدیره انجمن بتن ایران

کاربرد مواد افزودنی در بتن - چالش ها

دکتر شکرچی زاده
عضو هیئت مدیره انجمن بتن ایران و رئیس انستیتو مصالح 

ساختمانی دانشگاه تهران
بهبود خواص بتن با استفاده از کاربرد مواد افزودنی معدنی 

زئولیت

اخبار داخلی انجمن
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اولین دوره کالسهای انجمن تولیدکنندگان 
مواد شیمیایی صنعت ساختمان 

» دوره افزودنیهای بتن، اردیبهشت سال 91 «
نام دوره: دوره افزودنیهای بتن  

محل برگزاری: دانشکده فنی دانشگاه تهران 
زمان برگزاری: 91/2/27 روز چهارشنبه  

ساعت برگزاری: 8/30 الی 17 
نام استاد: آقایان دکتر شکرچی زاده - دکتر لیبر

تعداد شرکت کننده: 32 نفر-14نفراز انجمن 
در راســتای توســعه فرهنگ آموزش و ترویج و 
آشنایی کاربران محترم با فرهنگ مصرف مواد تولید 
شــده، انجمن تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت 
ساختمان اقدام به برگزاری دوره های آموزشی برای 
اعضاء محترم و کلیه عالقه مندان این رشــته نمود. 
در این خصوص با اطالع رســانی که از طریق چاپ 
آگهی در روزنامه کثیراالنتشار چاپ گردید و اطالع 
رســانی توســط انجمن کلیه عزیزانی که تمایل به 
شــرکت در دوره فوق که با نام )اولین دوره افزودنی 
های شــیمیایی ســاختمان نام گــذاری گردید( با 
همکاری انســتیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران 

برگزار گردید.
پس از ثبت نام از مشــتاقان محتــرم دوره فوق 
که در روز 27 اردیبهشــت ماه 91 در دانشکده فنی 
تهران بخش آزمایشــگاه انستیتو مصالح ساختمانی 
توسط اساتید مجرب آغاز گردید و پس از دوره فوق 
که بصورت یکروز برگزار گردید گواهینامه رســمی 
بــا تأیید دانشــکده فنی تهران صادر و به شــرکت 

کنندگان تقدیم گردید. ■

ضیافت شام اعضاء انجمن 
در پایان سال 90

به رسم سال گذشته در پایان سال 90 نیز با دعوت 
هیئت مدیره انجمن از اعضاء محترم خود در 17 اسفند 
ماه یکبار دیگر دوستان در محفلی به دور هم جمع شدند 

تا بدور از مشغله های کاری دیداری تازه کنند. 
در این مهمانی که از ســاعت 19/30 تا 22 در محل 
بوفه نائب تدارک دیده شده بود پس از حضور مهمانان 
محترم و صرف شام، ریاست محترم انجمن ضمن خوش 
آمدگویی به تک تک حاضرین گوشه ای از فعالیت های 
انجام شده را به سمع و نظر مهمانان رساندند و از کلیه 
اعضاء خواستند تا با همتی مضاعف در جهت خرید دفتر 
ثابت برای انجمن همت گمارند. همچنین گزارشات مالی 
انجمن بطور اختصار توسط خزانه دار انجمن و گزارش 
دیگر حوزه ها نیز توســط دیگر اعضاء هیئت مدیره به 

اطالع جمع رسانده شد. 
در پایان جلســه جهت یادبود عکس یادگاری دسته 
جمعی گرفته شــد و هدایایی از طرف انجمن به حضار 

تقدیم گردید.  ■

دومین دوره کالسهای انجمن تولیدکنندگان 
مواد شیمیایی صنعت ساختمان 

» دوره افزودنیهای بتن برای کارشناسان فروش، 
خرداد سال 91 «

نام دوره : دوره افزودنیهای بتن برای کارشناسان 
فروش

محل برگزاری : مرکز تحقیقات بتن
زمان برگزاری : 6 و 8 و 10 خرداد ماه 1391 

ساعت برگزاری : 15-18
نام استاد : آقای محمدرضا رئیس محمدیان

تعــداد شــرکت کننــده : 20 نفــر )19 نفر از 
شرکت های عضو ( + )1 نفر آزاد(

با توجه به نیازی که در بخش مهندســی فروش 
شــرکت های تولیدکننده عضو احســاس می شد 
کمیته آموزش انجمن صنفــی تولیدکنندگان مواد 
شــیمیایی صنعت ســاختمان تصمیم به برگزاری 
دومین دوره آموزشــی آشنایی کارشناسان فروش با 
مواد افزودنی نمود و با رایزنیهای انجام شده با مرکز 
تحقیقات بتن مقرر گردید تا دوره فوق در دو روز و 

در دو بخش تئوری و کارگاهی انجام پذیرد.
دانش پژوهان محتــرم که همگی از کادر فروش 
اعضاء صنفی تولیدکنندگان مواد شــیمیایی صنعت 
ساختمان بودند پس از طی دوره فوق موفق به اخذ 
گواهینامه صادر شــده توســط انجمن شدند و طی 
نظرسنجی انجام شده که از شرکت کنندگان محترم 
بــه عمل آمده بود رضایت عزیزان را کســب نموده 
بود. همچنین پیشنهاد گردیده بود تا با برگزاری این 
دوره ها انجمن بتواند راه ارتقاء ســطح علمی و فنی 

عزیزان را افزایش دهد. ■

در مورخ 91/2/23 با هماهنگی های به عمل آمده جلســه مشترکی با حضور 
اعضاء هیئت مدیره انجمن و جناب آقای مهندس نیارکی نماینده محترم وزیر در 
صنایع غیرفلزی در دفتر ایشان تشکیل گردید. در این جلسه که حدود 2 ساعت 

بطول انجامید موارد ذیل مطرح و جهت پیگیری های الزم به تصویب رسید. 
1 - جهت اجرای جلســات مشــترک مقرر گردید برنامه ای تنظیم و توسط 

وزارت صنایع به انجمن اعالم گردد. 
2 - جهت تهیه هندبوک مرتبط با مواد شــیمیایی ســاختمان همکاری های 

منظمی توسط طرفین صورت پذیرد. 
3 - مطرح شــدن مشکالت تعرفه های گمرکی و متفاوت عمل کردن سازمان 
های مرتبط که در این خصوص مقرر گردید لیســت کاملی از مواد اولیه به دفتر 

وزارت صنایع اعالم تا اقدامات الزم صورت پذیرد. 
4 - مطرح شدن مشکل آزمایشگاه همکار و عدم صالحیت آن 

5 - پیگیری نامه ارســال شده از مؤسسه استاندراد و تهیه مجدد لیست مواد 
اولیه و استفاده از بسته حمایتی با پشتیبانی وزارت صنایع. ■

جلسه مشترک اعضای هیئت مدیره انجمن با مهندس نیارکی معاون وزیر صنایع
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دهمین همایش روز ملی بتن 16 مهر ماه با حضور اعضاء، محققان، اســتادان، 
پژوهشــگران، دانشجویان، صاحبان صنایع و مصالح ساختمان، مدیران و مسئوالن 
اجرایی و سایر عالقه مندان به بتن و فرآورده های بتنی به همت صنعتگران بخش 
خصوصی و با حمایت فعاالن بخش دولتی در محل ســالن همایش های دانشگاه 

شهید بهشتی تهران برگزار شد.
علی صدر ممتازی، دبیر دهمین همایش روز بتن با اشاره به شعار این همایش 
تصریــح کرد: این همایش با محوریت »ارتقــای کیفیت و فرآورده  های بتنی« که 
حاصل مشــورت  ، هماهنگی   و جلسات مکرر  بوده برگزار شده است. از ماه  ها قبل 
در انجمن در قالب کمیته  های مختلف راهبردی، علمی، آموزشی و مسابقات بتن 

شروع شده و به ثمر نشسته است. 
ســید محمود فاطمی عقدا، رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در 
این همایش اظهار داشت: توجه به کیفیت مصالح بتنی و بتن معمول مورد مصرف 
در صنعت ساختمان سازی به خصوص ساختمان  های شخصی را حلقه مفقوده در 

زنجیره صنعت بتن و ساختمان دانست.
وی افزود: در زمینه توسعه صنعت سیمان و بتن آماده، تولید انواع قطعات بتنی 
ســبک نیز پیشرفت خوبی حاصل شده است؛ اما مدیریت ناکافی و کمبود نظارت 
بر اجرا همچنین تولید و مصرف مصالح غیر استاندارد باعث شده تا هنوز در زمینه 

کنترل کیفی ساختمان مشکالتی داشته باشیم.
محســن کالنتری، مدیرعامل بنیاد بتن ایران در این همایش گفت: متاســفانه 
نوسانات قیمت و شــرایط اقتصادی تاثیر مستقیمی بر این محصول می گذارد که 
اغلب جبران ناپذیر اســت. وی ادامه داد: با اجرای هدفمندی یارانه  ها هزینه  های 
برق و ســوخت قیمت تمام شــده محصوالت را از 1/7 درصد در ســال 1389 به 
حدود 4/3 درصد در ســال 1390 افزایش داده و این افزایش در کنار رشــد بهای 
سایر نهادهای تولید و از جمله قیمت مواد اولیه، در نهایت منجر به کاهش کیفیت 

خواهد شد که زنگ خطر جدی برای این صنعت است.
انجمن بتن ایران در پایان این همایش قطعنامه ای به شرح زیر صادر نمود:

1. دستیابی به توسعه پایدار و نوآوری در صنعت بتن با هدف کاهش هزینه ها، 
ایجاد انگیزه در بین دست اندرکاران صنعت بتن و مصالح ساختمانی و آموزش الزم 

به آنها در جهت تولید و مصرف صحیح بتن الزم است.
2.  باال بردن کیفیت ســیمان و مصرف بهینه آن، ساخت بتن با مقاومت و دوام 
باال در مقابل زلزله و سایر عوامل با استفاده از افزودنی های مناسب توصیه می شود.

3. آموزش علم بتن، تولید و استفاده از آن باید به همه کسانی که با آن سروکار 
دارند انجام شود. فرهنگ سازی برای به کارگیری بتن خود تراکم )SCC( با توجه 
به مزایای این بتن و ایجاد انگیزه در بین دانشجویان و صاحبان صنایع تولید مصالح 
ساختمانی در مسابقات بتن الزم است. باید به سبک سازی ساختمان ها و تدوین 

آیین نامه خاص بتن سبک سازه ای اهتمام شود.
4.  به مکانیزه کردن تولیدات بتنی و بازیافت بتن های مصرفی به منظور کاهش 
هزینه ها و حفظ محیط زیست مبادرت ورزید. به جلوگیری از مصرف مصالح غیر 
استاندارد و تعلق گرفتن جریمه به آن پرداخت و قیمت گذاری بتن براساس کیفیت 

مقاومتی و دوام آن را مدنظر قرار داد.
5. نظارت جدی تر بر اجرای سازه های بتنی و باال بردن عمر مفید ساختمان ها 

از 30 سال به 100 سال همانند کشورهای صنعتی مورد توجه قرار گیرد.
6. پرورش کارگران، افراد فنی و ماهر جهت تولید مصالح و فرآورده های بتنی و 
نحوه به کارگیری آنها و توسعه ارتباط بین دانشگاه و صنعت در بخش بتن و انجمن 
بتن الزم است. ایجاد کمیته های تخصصی بیشتر در انجمن بتن برای رشد بیشتر 
پژوهش در زمینه ســیمان و بتن کشور و هماهنگی بین سازمان ها و ارگان هایی 

که به نحوی با بتن سرو کار دارند توصیه می شود.
7.  به روســازی های بتنی با توجه به مزایای آنها و مزیت تولید ســیمان مازاد 
بر تقاضا در ایران باید توجه ویژه ای مبذول گردد. ســاخت روســازی های بتنی 
باید با دقت انجام شــود تا در ابتدای کار مشکل حذف زودرس این روسازی ها در 
دســتور کار قرار نگیرد. امروزه روسازی های بتنی پیش ساخته با بلوک های بتنی 
مخصوص، جایگاه بیشتری را به خود اختصاص داده است. امیدواریم با ساخت کف 
پوش های بتنی پیش ساخته مناسب و استاندارد و اجرای صحیح آنها در این رابطه 

گام های اساسی تری برداشته شود.
8.  با توجه به خســارات وارد شده به چند بیمارســتان بتنی در زلزله ورزقان 
آذربایجان شــرقی، و اهمیت زیاد بیمارســتان ها پــس از چنین حوادث مخربی 
ضرورت ایجاد یک ستاد مســتقل که کار ساخت و تجهیز بیمارستان های کشور 
را به عهده گیرد تشخیص داده می شود. الزم است مدیریت کشور به این موضوع 

توجه خاص مبذول دارد.
گفتنی است در سالن مجاور محل برگزاری همایش نمایشگاهی با حضور شرکت 
های معتبر در این حوزه برپا بود و مورد بازدید گسترده عالقمندان قرار گرفت.  ■

دهمین همایش روز ملی بتن
گزارش: نسیم عارفی

گزارش همایش بتن و زلزله ، دیماه 1391
پانزدهمین همایش و کنفرانس بتن و زلزله  موسســه بین المللی بتن ACI با 
همکاری انجمن تولیدکنندگان در تاریخ 5-6 دیماه در سالن همایش دانشگاه تربیت 
مدرس با تنی چند از مقامات دولتی ، اســاتید و اســتقبال قابل توجه دانشجویان 
دانشگاهی سراســر کشــور برگزار گردید .این دومین تجربه انجمن در مشارکت 
برگزاری همایش در سال 1391 میباشد ، محور اصلی همایش موقعیت بتن آماده 
و نقش افزودنیها در اصالح کیفیت بتن و برگزاری مسابقات بتن دانشجوئی متمرکز 
شده بود .در مراسم افتتاحیه از طرف انجمن  ، رئیس هیئت مدیره آقای ابوالحسن 
رامین فر با اعالم همبســتگی و ارائه ســخنانی در مورد خســارات جانی و مالی و 
ابعاد ضایعه بار انسانی زلزله مورد تشویق حضار قرار گرفتنددر بخش مقاالت آقای 
مهنــدس اورعی با ارائه مقاله ای درخصوص ژل میکروســیلیکا و گزارش آماری ،  
اطالعات کاملی از استفاده ژل در صنعت بتن و مزایای آن توضیحاتی ارائه نمودند . 
در بخش میزگرد و داوری مسابقات ، حضور فعال آقای مهندس فیروز هادوی بسیار 
چشــم گیر بود . مسابقات دانشجوئی امسال 597 نفر در 132 گروه از 61 دانشگاه 

سراسر کشور در 8 رشته مسابقات برگزار شد. 

- مسابقه مکعب بتنی سبک  )CUBE( : مقام اول دانشگاه آزاد اسالمی
 واحد سهند. 2- مسابقه توپ بتنی بولینگ )FRC(: مقام اول دانشگاه 

 )EPD(:آزاد اسالمی واحد مرند.  3-مسابقه قاب محافظ تخم مرغ
در بخش معماری: مقام اول دانشگاه آزاد اسالمی واحد گهردورود .
در بخش سازه : مقام اول دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز .

 . CYlinder 4-  مسابقه استوانه بتنی

4/1- بخش مقاومت : مقام اول دانشگاه پیام نور-دورود .
4/2- بخش معماری : مقام اول دانشگاه پیام نور- دورود .

5- مسابقه پل کاغذی : مقام اول،دانشگاه آزاداسالمی واحدایذه 
6- هنر بتنیArt of concrete  :مقام اول دانشگاه آزاداسالمی اسالمشهر

7- مســابقه بتن متخلخل )Pervious Concrete(:  مقام اول دانشــگاه آزاد 
اسالمی واحد اسالم شهر )2(.

8- مسابقه کانوی بتنی: مقام اول دانشگاه سراسری قم.

اســتقبال عمومی از غرفه انجمــن با ارائه توضیحات آقــای اصالنی و توزیع 
نشــریات وفرم های ثبت نام،باعث توجه دانشجویان و مراجعه کنندگان گردید . 
نتیجه حضور دومین همایش باعث آشنائی بازدیدکنندگان با فعالیتهای انجمن و 
همچین حضور شرکت های عضو انجمن با برپائی غرفه و حضور در میزگرد بتن 
آماده و داوری در مســابقات و ارائه مقاله میتواند تجربه کافی و گام موثری برای 

حضورفعال در همایش های آتی باشد .
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با انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع استان تهران آشنا شویم
نظر به اهمیت توســعه صنعتی همراه با تولید پیشــرو و با کیفیت و منطبق با اســتانداردهای ملی، حضور نماینده ای از سازمان ملی استاندارد ایران در واحدهای 
تولیدی با عنوان " مدیر ) مسوول( کنترل کیفیت " پیش بینی گردیده بود. از آنجا که کارایی علمی و فنی مدیران )مسوولین( کنترل کیفیت دارای اهمیت میباشد 
و هرگونه نقصان در عملکرد وی میتواند بر تولید کاالی اســتاندارد موثر باشــد آموزش و بروز رسانی دانش کیفی این افراد از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و به دیگر 
ســخن پتانســیل مغزافزاری این افراد همه بضاعت کنترل کیفیت کشــور را تشکیل می دهد.از آنجائیکه رشد تکنولِوژی و گســترش بازارهای جهانی همه روزه مرز 
کشــورها را در هم می نوردد، ارتقای توان رقابت با کاالهای وارداتی در عرصه جهانی به مولفه های بســیاری وابســته شــده که از مهمترین این مولفه ها می توان به 
مدیران )مسوولین( کنترل کیفیت اشاره نمود. مجموع ضرورتهای فوق گروهی از مدیران )مسوولین( کنترل کیفیت را واداشت تا بنیان گذار انجمنی باشند که تمامی 
مدیران کنترل کیفیت استان تهران را در مجموعه ای گردهم آورده تا در جهت رشد و ارتقای علمی فنی و کیفی آنها به صورت تشکیالتی عمل نمایند. ماحصل آن 
تالش امروز انجمنی اســت با مجوز وزارت کار امور اجتماعی که دارای حدود  عضو در اســتان تهران میباشد و این انجمن تمام تالش خود را در راستای دستیابی به 
اهداف بکار گرفته و امیدوار است که این گام بزرگ بستری برای رشد و ارتقای کیفی صنعت کاالهای تولید و خدماتی فراهم نماید. نتیجه این فعالیت ها و تعامل با 

اعضا منجر به شکل گیری اهداف زیر گردید.

اهداف انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع استان 
تهران

1- تــالش در جهت تقویت جایگاه مدیران کنترل کیفیت و حمایت قانونی از 
آنان در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران

2- تالش در جهت حفظ و حمایت از حقوق صنفی اعضا
3- تالش در جهت شناســایی و توانمندیها و ظرفیت های کنترل کیفیت در 
مراکز صنعتــی و خدماتی و کمک به اعضا برای اســتفاده از توان بالقوه کنترل 

کیفیتی یکدیگر در جهت ارتقای شرایط کیفی واحدها
4- تــالش در جهت برگزاری دوره های آموزشــی ســمینارها و کنگره های 
تخصصی جهت ارتقای ســطح علمی مدیران کنترل کیفیت و مدیریت کیفیت با 

رعایت مقررات و ظوابط مربوطه
5- تالش در جهت فعال ســازی مهندسی کیفیت در بستر واحدهای تولیدی 
و خدماتی با همکاری مراکز علمی پِژوهشــی دانشــگاهی با استفاده از پتانسیل 

های علمی و عملی
6- تالش در جهت صدور پروانــه درجه بندی صالحیت برای کنترل کیفیت 
بر مبنای ظوابط قانونی و موافقت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان

7- تالش در جهت ارایه پیشنهاد جهت تدوین یا تجدید نظر در استانداردهای 
موجود با رعایت چارچوب ها 

8- تالش در جهت بررسی استانداردهای موجود و یا در دست تدوین از لحاظ 
رعایت شرایط انسانی و زیست محیطی و ارایه پیشنهادات در صورت لزوم

9- تــالش در جهت بهبود فرآیند تایید صالحیــت مدیران کنترل کیفیت و 
حضور فعال در کمیته های تایید صالحیت در صورت دعوت اداره کل استاندارد 

و تحقیقات صنعتی استان
10- تــالش در جهت ارتقا و انتقال فرهنــگ کیفیت به واحدهای تولیدی یا 
خدماتــی از طریق مدیران کنترل کیفیت و توســعه فرهنــگ کیفیت و کنترل 

کیفیت در کشور به طرق ممکن

11- ارایه تســهیالت الزم برای برقراری ارتباط میــن مراکز کنترل کیفیت 
) و یا مهندســی کیفیت( پژوهشگران موسســات یا مراکز کنترل کیفیت ) و یا 
مهندسی کیفیت ( در خارج از کشور در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور 
و تــالش در تامین زمینه های حضور اعضا در کنفرانس ها ســمینارها و یا دوره 
های آموزشــی بین المللی جهت ارتقای سطح علمی و یا به روز کردن فن آوری 

در زمینه کنترل کیفیت
12- تالش در جهت ایجاد شــبکه های اطالع رســانی کتابخانه و سیســتم 
گردآوری تحلیل  انباشــت و توزیع اطالعات فنی در میان اعضا و انتشار نشریات 

و بولتن های تخصصی و خبری مورد نیاز
13- تالش در جهت انتشار نشریه و ایجاد سایت

14- تالش در جهت ایجاد تسهیالت رفاهی نظیر تعاونی مسکن جهت اعضا
15- تــالش در جهت ارایه خدمات مشــاوره عمومی و فنی و مهندســی به 
واحدهای تولیدی و خدماتی در راســتای استانداردســازی و توسعه ضریب نفوذ 

استانداردهای ملی بین المللی و کارخانه ای
16- تالش در جهت نظارت بر اجرای استاندارد واستانداردسازی در واحدهای 

تولیدی و خدماتی و عملکرد مدیران کنترل کیفیت مستقر در آنها
17- تالش و همکاری در جهت راه اندازی ارتقا و به روز رسانی آزمایشگاههای 

واحدهای تولیدی و خدماتی با استانداردهای ملی و بین امللی و کارخانه ای
18- تــالش در جهت انجام صحیح و مناســب امور واگذاری شــده از طرف 
ســازمان اســتاندارد و ادارات کل و کلیه وزارتخانه ها و ســازمانهای دولتی در 

راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی
19- تــالش در جهت رتبه بندی واحدهــای تولیدی و خدماتی در چارچوب 
اســتانداردهای ملی و بین امللی و کارخانه ای به منظور افزایش توان رقابتی در 

داخل و بازارهای بین المللی
20- تالش در جهت ایجاد رشــته هــای تخصصی مربوط به کیفیت و کنترل 
کیفیــت در مراکز آموزش عالی مورد تاییــد وزارت علوم تحقیقات و فناوری در 

تمامی مقاطع در کشور ■

 اخبار انجمن ها

5- انجمن ترویج علم ایران
دبیر انجمن ترویج علم ایران آقای دکتر مهدی زارع گفت: جایزه ترویج علم ایران در ســال های قبل و در 
روزهایی غیر از روز جهانی علم اهدا میشــد، امســال در هفته علم )روز ترویج علم( در پنج شاخه به فعاالن 

حوزه علم جوائزی در کشور تقدیم خواهد شد.
دکتر زارع تصریح کرد: متاســفانه جهت برقراری نمایشگاه علم بودجه ای در اختیار نداریم و 20 آبان ماه 

امسال مصادف با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه خواهد بود.

تاریخچه جامعه مسوولین کنترل کیفیت صنایع کشور
کشــور ما در طي ســالهاي پس از انقالب اسالمي در جهت کسب هویت مســتقل خود گام هاي شتابزده اي را بسوي صنعتي شدن برداشته است.تمایل به کاهش 
واردات و تامین نیازهاي قابل دسترس باعث شد تا اصل تولید تقدم ویژه اي را در مقایسه با کیفیت دارا باشد. ولي اکنون در شرایطي که اقتصاد و تولید مانند بسیاري 
از موارد دیگر، جنبه جهاني به خود گرفته اســت و حیات اقتصادي کشــور در گرو روابط مناسب و ایمن تجاري در داخل و خارج از کشور مي باشد.آنچه باید در صدر 
امور برنامه ریزي در این مقوله قرار گیرد، مي بایست یکي از مهمترین مولفه هاي مربوط به کیفیت باشد که به عنوان نماینده سازمان ملي استاندارد در کارخانجات 
حضور مستمر داشته و مي توانند با تجهیز خود به فناوري جدید روز، عالوه بر ایجاد امنیت براي مصرف کنندگان کاال، شرایط مناسبي را براي پیشرفت واحد تولیدي 
نیز مهیا ســازند.ضرورت ارزش نهادن به کیفیت و ارتقاي مداوم آن براي تمامي دســت اندکاران در بخش تولید و خدمات آشــکار است، ولي بدون شک دستیابي به 
کیفیت موردانتظار مشــتري و قابل رقابت با رقبا چندان هم به ســادگي میسر نمي باشد.هرچه فعالیت تحت تاثیر رقابت بیشتر باشد این دشواري نیز افزون تر است. 
بنابراین دستیابي به کیفیت و سپس حفظ و ارتقاي آن، آن هم در انطباق با خواسته هاي در حال تغییر مشتري، نیازمند سیستم، تجهیزات و کارکنان واجد صالحیت 
اســت.حضور مســوول کنترل کیفیت در صنایع از فاجعه اي بنام ریزش بنیاد اقتصادي کشــور جلوگیري مي کند و ما را در شرایطي قرار مي دهد تا خود را با هویتي 
مناســب تر آماده ورود به بازارهاي جهاني ببینیم. براســاس آیین نامه تایید صالحیت مدیران کنترل کیفیت در ســازمان ملي استاندارد حضور نماینده اي از جامعه 
مدیران )مســوولین( کنترل کیفیت صنایع در این جلســات پیش بیني گردیده بود و به همین منظور پیشنهاد تشکیل جامعه اي در سطح کشور به تاریخ بهمن مامه 
ســال 1381 در جلســه اي با حضور مدیران )مسوولین( منتخب کنترل کیفیت مطرح گردید و در طي آن جلسه هیات موسس اولیه از میان شرکت کنندگان شکل 
گرفت. با توجه به تمایل مدیران )مســوولین( کنترل کیفیت کشــور در تحکیم جایگاه هسته تازه تشــکیل یافته، این جامعه با عنوانم کلي " جامعه مسوولین کنترل 
کیفیت صنایع کشــور " ترکیب اولیه خود را به ترتیبي تشــکیل داد تا با  نظارت وزارت کشور و تحت ماده 10 قانون احزاب ثبت گردد. مراحل تصحیح اساسنامه اي 
که مورد قبول وزارت کشور قرار گیرد و بررسي سابقه اعضاي هیات موسس و همچنین زمان بندي وزارت کشور جهت تخصیص تاریخ برگزاري مجمع، منجر به آن 
شــد که اولین مجمع انتخاب اعضاي هیات مدیره در بهمن ماه ســال 1384 تشــکیل گردد. با توجه به ردش کار معمول در وزارت کشور مراحل ثبت این جامعه به 
صورت کشوري نیازمند زمان طوالني مجددي جهت ثبت نهایي بود. اکنون جامعه مسوولین کنترل کیفیت صنایع کشور پس از طي پروسه هشت ساله وزارت کشور 
در خصوص اخذ پروانه فعالیت انجمن هاي صنفي مراحل ثبت خود را به صورت کشوري به پایان رسانیده است. پس از اخذ پروانه فوق الذکر جامعه مسوولین کنترل 
کیفیت صناي کشــور مي بایســت طبق اساسنامه مورد تایید وزارت کشور شــعبات و نمایندگي خود را در استان هاي کشور راه اندازي نماید.در همین راستا تاکنون 
تعداد قابل توجهي از اســتانهاي کشــور تقاضاي عضویت در جامعه کشــوري را مطرح و یا به عضویت جامعه مزبور در آمده اند.به منظور ایجاد همدلي و هم نوایي و 
فعالیت یکپارچه جوامع و انجمن هاي مدیران ) مســوولین( کنترل کیفیت جامعه کشــوري با تدوین تفاهم نامه اي از انجمن و تشکلهاي سراسر کشور دعوت نمود تا 
با انعقاد تفاهم نامه همانند یک تشــکل عضو جامعه همکاري نمایند. امید اســت که با این همگرایي گامهاي بلندي در راستاي حمایت از جایگاه شغلي و شان منزلت 

مادي و معنوي مدیران ) مسوولین ( کنترل کیفیت برداشته شود. ■

اخبار ا نجمن ها 
1-انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 

رئیس انجمن ســازندگان قطعات و مجموعه های خودرو طی نامه ای به وزیر صنعت و معدن و تجارت نوشت: 
قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه ســازی متناسب با افزایش نرخ ارز نیست حتی از آن افزایش چشمگیری 

داشته است.
در این نامه آمده است: ادامه چنین روندی موجب توقف کامل صنعت قطعه سازی خواهد شد.

صنعت خودرو 4% ارزش افزوده و 22% ارزش تولیدات صنعتی کشور را شامل می گردد.

2-انجمن تولید کنندگان فوالد
تولیدکننــدگان فــوالد از ممنوعیت صادرات 
محصــوالت فوالدی گلــه دارند. سیاســت های 
یک شبه گردابی اســت که تولیدکنندگان، صادر 
کنندگان و وارد کنندگان را دچار مشــکل کرده 
است. برخی محصوالت فوالدی تنها برای بازارهای 
صادراتی و اروپایی ســاخته است. خط تولید آنها 
متناسب با سفارش ها و مشتریان بازارهای خارجی 

است.
توقف صادرات به معنای زیان و ورشکستگی این 
قبیل تولیدکنندگان خواهد بود . با توقف صادرات 
ســرمایه گذاری این بخش از صنعت بالاستفاده و 

کارگران آن بیکار می شود.
 هرگونه تصمیمی در زمینه ممنوعیت صادرات 
صنعتی باعث از دســت دادن بازار هدف صادراتی، 

تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران میگردد.

3-انجمن صنایع نساجی
دبیر انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه 95% پارچه چادر مشکی مصرفی کشور از طریق واردات تامین می شود 

گفت این پارچه از طریق بنادر رسمی و غیر رسمی به کشور وارد می شود.
ایشان اظهار داشتند که: با حمایت از بخش خصوصی و پرداخت تسهیالت زمینه برای سرمایه گذاری این بخش 

در تولید پارچه چادر مشکی فراهم می شود.
وی افزود: در ســال گذشــته 20 هزار تن پارچه تحت عنوان پارچه چادر مشــکی به تعرفه 20% به ارزش 98 

میلیون دالر به کشور وارد شده است. 

4- انجمن تولیدکنندگان صنایع گاز و لوازم 
خانگی

آقای حبیــب ا... انصاری دبیر انجمن گفت: افزایش 
قیمت لوازم خانگی خارج از حد متعارف صورت گرفته 
است. قیمت ها باید متناســب با نرخ دالر تغییر کند، 
نه بصورت فصلی که هیچ منطقی به دنبال قیمت های 

ارائه شده وجود ندارد.

صنعت شیمیایی ساختمان 54
55زمستان 1391 - شماره 3 صنعت شیمیایی ساختمان

پاییز 1391 - شماره 3



یکــی از فعالیت های اثرگذار انجمن، برگزاری همایش های تخصصی با حضور - اعضاء حقیقی، حقوقی و 
دانشجویی و مهندسان عمران کشور می باشد. این برنامه که به همت انجمن ترتیب می یابد شرکت کنندگان 
با نظرات، مافهیم، آخرین دســتاوردهای صنعت شیمیایی ســاختمان آشنا شده و فرصتی برای تبادل نظر و 

گفتگوهای تخصصی فراهم می گردد. 
بدینوسیله از کلیه اعضاء حقوقی و حقیقی و نخبگان داشنجویی و همچنین دیگر کارشناسان و متخصصان 
و اســاتید دانشــگاهها دعوت می شود تا با مشارکت در ارائه مقاله و حضور خود در سخنرانی دومین همایش 

مشترک به غنای هرچه بیشتر این همایش بیافزایند.

اطالعیه تشکیل گروه بازرسین انجمن 
براســاس گفتگو با آقای مهندس مســلم بیات ریاست محترم سازمان اســتاندارد استان تهران در جلسه 
مورخ 91/5/23، انجمن تولیدکنندگان مواد شــیمیایی صنعت ساختمان از میان متخصصان صنعت افرادی 
را به عنوان بازرســان انجمن انتخاب و کلیه صنایع شــیمیایی ساختمان را جهت استانداردسازی محصوالت 
آنها ممیزی نمایند. طبیعی اســت شرکت های ممیزی شده موفق به کسب امتیاز، گواهینامه ای قابل قبول 
سازمان استاندارد خواهند شد که در نهایت تسهیالتی در هنگام دریافت نشان استاندارد آنها فراهم می آورد. 

تشکیل گروه مشاورین انجمن صنعت شیمیایی ساختمان
انجمن با همکاری متخصصان و اســاتید دانشــگاهها و نخبگان دانشجویی آمادگی خود را جهت طراحی، 
اجراء و پیاده ســازی و مشاوره درزمینه های مختلف مواد شــیمیایی صنعت ساختمان را برای شرکت های 

خصوصی و سازمانهای دولتی اعالم می دارد. 
برنامه ریزی و اجرای پروژه های مشاوره بصورت: 

- مشاوره، طراحی و نظارت بر تولید مواد شیمیایی ساختمان 
- مشاوره سیستم های خرید مواد اولیه، تولید، فروش، صادرات 

- مشاوره در زمینه مصرف بهینه مواد در پروژه های بتنی
- مشــاوره بر اجرای آموزش کاربردی کارکنان در کلیه مراحل اجرایی کار در شــرکت های خصوصی و 

دولتی
عالقمندان می توانند جهت کسب اطالع بیشتر با تلفن های 7-22675936 تماس حاصل نمایند. 

اطالعیه کالسها و دوره های آموزش 
انجمن با برگزاری دو دوره موفقیت آمیز کالسهای آموزشی خود آمادگی دارد تا اجرای کالسهای کارگاهی 
اختصاصی را برای داشنجویان، مهندسان جوان و کلیه شرکت های ساختمانی و سایر سازمانهای عالقمند با 

هدف ارتقاء دانش و مهارتهای فنی در محل آنها و یا در محل انجمن را اجراء نماید. 
اهداف برنامه:

- معرفی خواص مواد افزودنی ها و کاربرد صحیح آنها
- معرفی مفاهیم، متغیرهای گوناگون در صنعت شیمیایی ساختمان

عالقمندان و سازمانهای متقاضی می توانند جهت هماهنگی های در زمینه های آموزش کارگاهی با تلفن 
انجمن تماس حاصل نمایند. 

در پایان هر دوره برای شــرکت کنندگان گواهینامه رسمی از ســازمان استاندارد تحقیقات صنعتی ایران 
و انجمن صنفی تولیدکنندگان مواد شــیمیایی صنعت ســاختمان و انجمن مدیریت کنترل کیفیت - مرکز 

تحقیقات بتن و مؤسسه ACI شاخه ایران اعطا خواهد شد.  ■

فراخوان 
اطالعیه مقاله 
و سخنرانی 
در همایش
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آدرس: شهرک غرب، بلوار دریا،خ موج، خ عسگري غربي، پ 33، ط دوم

نام مدیرعامل: مهران فرج پورنام شرکت: توسعه افزودنی های سیمان نوژان )سي دکس(

cedex.co@gmail.com :تلفن: 02633417453 /  فاکس: 02633411651 / ایمیل

آدرس: کرج، مهرشهر، بلوار ارم، نبش خیابان 100 غربی، ساختمان آناهیتا، ورودی A، واحد4 و 3

نام مدیرعامل: خانم طاهره سلیمانينام شرکت: رزین بتن برتر

info@rbbco.com :تلفن: 88555540 /  فاکس: 9-88103548 / ایمیل

آدرس: خ سید جمال الدین اسد آبادي، بین خ 15 و 17،  پالک 157،  واحد 4

نام مدیرعامل: حسین زماني کاوکانينام شرکت: سراپوش

info@sarapush.com :تلفن: 88750123 /  فاکس: 88757364 / ایمیل

آدرس: خ سهروردي شمالي، خیابان زینالي غربي، پالک 159، ساختمان سراپوش

نام مدیرعامل: محمد حسن هندي زادهنام شرکت: شورلول ایرانیان

info@sureleveliran.com :تلفن: 22051040 /  فاکس: 22051080 / ایمیل

آدرس: خ ولی عصر، باالتر از نیایش، خیابان شهید رحیمی، پالک 45، طبقه اول

نام مدیرعامل: حسین صالحي اصلنام شرکت: شیمیایي کیمیا نشان تاک

Info@kimiyaneshan.com :تلفن: 7-22925153 /  فاکس: 22265012 / ایمیل

آدرس: خ ظفر، خیابان فرید افشار، انتهاي بن بست نور، پالک 43، طبقه سوم

نام مدیرعامل: کرامت اله محمدنیانام شرکت: صنایع شیمیایی فارس

info@fars-iran.com :تلفن: 2-07124222141 /  فاکس: 07124222144 / ایمیل

 آدرس: تهران، خ ولی عصر،بعد از نیایش، خیابان رحیمی )چهررازی سابق(، پالک 45،طبقه دوم 
دفتر مرکزی: کیلومتر 28 جاده شیراز، مرودشت

نام مدیرعامل: خسرو نوروزیاننام شرکت: صنایع فروآلیاژ ایران

info@iranferroalloys. com :تلفن: 887973033 /  فاکس: 88882043 / ایمیل

آدرس: میدان ونک، خ گاندی، کوچه 21، پالک 6

لیست اعضاء پیوسته انجمن تولیدکنندگان 
مواد شیمیایی صنعت ساختمان

تا تاریخ 91/10/30
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نام مدیرعامل: سید البرز مجذوبنام شرکت: صنایع شیمي ساختمان آبادگران

info@abadgaran.net :تلفن: 88500341 /  فاکس: 88500341 داخلی 139 / ایمیل

آدرس: خ سهروردی شمالی، قندی غربی، پالک 124، واحد 1

نام مدیرعامل: محمد علی طاهبازنام شرکت: صنایع شیمیایی ژیکاوا

matahbaz@yahoo.com :تلفن: 4-22725621 /  فاکس: 22725621 / ایمیل

آدرس: خیابان نیاوران، بعد از سه راه یاسر، شماره 329، واحد 10

نام مدیرعامل: حیدرعلي شاه علينام شرکت: صنعتي رزین سازان فارس

 تلفن: 07124223685  7124223692   07112348832 /  فاکس: 07124223685    07112348832 /
rasinsazan@yahoo.com :ایمیل 

آدرس: شیراز، صندوق پستي 875 -71365

نام مدیرعامل: ناصر دائینام شرکت: فارس ایران

info@fars-iran.com :تلفن: 88035808     81056 /  فاکس: 88048575 / ایمیل

آدرس: خ شیراز جنوبی، خ رضوان، پالک 9

نام مدیرعامل: حسن اورعينام شرکت: فرآورده هاي  شیمیایي ساختمان

info@ir-cc.ir.com :تلفن: 90-88021780 /  فاکس: 90-88021780 / ایمیل

آدرس: خ کارگر شمالي، خیابان دهم، شماره 89

نام مدیرعامل: ابوالحسن رامین فرنام شرکت: کلینیک  ساختماني ایران

info@clinic-iran.com :تلفن: 29-88737320 /  فاکس: 88738191 / ایمیل

آدرس: میدان آرژانتین،  بلوار بیهقي، خ دهم، پالک 2

نام مدیرعامل: اکبر معتضدينام شرکت: نامیکاران

info@namikaran.com :تلفن: 22247391 /  فاکس: 22247390 / ایمیل

آدرس: بزرگراه صدر، میدان پیروز، ابتداي بلوار قیطریه، پالک7

نام مدیرعامل: مجتبي احمدوندنام شرکت: وند شیمي ساختمان

mojtabavand@gmail.com :تلفن: 88797452 /  فاکس: 88797454 / ایمیل

آدرس: خ ونک، خ شهید خدامي،کوي لیلي،  پ 1 ط دوم، واحد 6

نام مدیرعامل: محمدرضا ایوبینام شرکت: همگرایان تولید )کپکو(

info@capcoir.com :تلفن: 88925904  /  فاکس: 88920859 / ایمیل

آدرس: خ انقالب، خ استاد نجات اللهی،کوچه مراغه، پالک 2، ط 5، واحد 6

نام مدیرعامل: فرهاد سجادینام شرکت: شرکت هورپرتو آسیا )کمیکس(

Azadeh_safarzadeh@yahoo.com :تلفن: 02633416308/  فاکس: 02633417451 / ایمیل

آدرس: کرج، مهرشهر، بلوار ارم، نبش خیابان 100 غربی، ساختمان آناهیتا، ورودی A، واحد4

نام مدیرعامل: محمد طاقیاننام شرکت: صنایع شیمیایی شاهرود محافظ

sanayeshimiayeshahroodmohafez@yahoo.com :تلفن: 44056834 / ایمیل

آدرس: شهرک صنعتی شاهرود، خیابان پژوهش، بلوک 2

آدرس فاکس تلفن مدیرعامل نام شرکت ردیف

کیلومتر 12 جاده مخصوص کرج، شرکت چینی ایرانا، صندوق 
پستی1399913511 44906870 44906870-4 آقای مهندس اکبری ایرانا 1

تهران - بعد از بزرگراه جالل آل احمد، خیابان امیرآباد شمالی، بعد از 
کوی دانشگاه روبروی استخر دانشگاه، پالک 1464 

88007960
88025420 88007953-8 آقای کامران رحیم اف آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 

استان تهران 2

میدان ونک، خیابان ونک، کوی لیلی، پالک1 ساختمان وند شیمی، 
طبقه سوم، واحد 9 )زنگ آزمایشگاه( 88797454 88661256 آقای مهندس آریا 

احمدوند مرکز تحقیقات بین 3

ستارخان - جنب برق آلستوم، خیابان جهانی نسب، پالک 23 طبقه 
اول 44268820-2 44268820-2 آقای محمد سرفراز نوین شیمیار 4

سمنان، میدان مطهری، بلوار آیت اله دستغیب، طبقه دوم، پاساژ بنیاد 
مسکن 0231-3334262 0231-3334262-3 آقای مهندس محمود 

سجادی نژاد

بنیاد تعاون و خودکفایی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی)بنیاد 

بتن البرز(
5

خیابان کارگر شمالی، خیابان هفتم، پالک 7 طبقه 4 88025146   88009888
 88336901 آقای دکتر هرمز فامیلی کوبان کاو 6

میدان فاطمی، خیابان جویبار، بن بست میرهادی غربی، ساختمان 
فربد، طبقه زیر همکف 88984872 88984874-5

88984872 آقای دکتر آرش رزم خواه مهندسین مشاور زمین ساخت 
آزما 7

پاکدشت: کیلومتر 22 جاده خاوران، انتهای خیابان شاهد )اوقاف( 36030925  36023604
36020035

آقای مهندس محمد 
رحمتی پاکدشت بتن 8

جاده مخصوص کرج، کیلومتر 9، روبروی پارس خودرو، خیابان شهید 
پوری، کوچه نسیم 2، انتهای کوچه، خانه بتون 44704898

 44704844
44704802
44704898

آقای مهندس محمدعلی 
شعیبی خانه بتن 9

کیلومتر 33 جاده تهران گرمسار )پاکدشت(، قبل از آموزشکده 
کشاورزی شهیدباهنر، شرکت تیغاب 36456053 36456054 آقای ساکنیان تیغاب 10

ورامین، خیابان شهدا، روبروی کوچه بانک ملت، ساختمان پاسارگاد، 
طبقه اول 36265785 36265785 آقای مهندس سعید 

داوودی معمار سازه آرا 11

تهران، کیلومتر 6 جاده قدیم )بزرگراه فتح(، بعد از پل کن، گروه 
مهندسی مرکز  44537264-5 44537264-5 آقای مهندس حامد 

تهرانی صحرای شن و ماسه 12

تهران، بلوار خلیج فارس، بعد از بانک اقتصاد نوین، نبش کوچه توحید، 
پالک 292، طبقه2  66250212 66266113

66259686 آقای امین احسانی تسنیم بنای پارس 13

خیابان اشرفی اصفهانی، ابتدای بزرگراه جالل آل احمد، جنب ستاد 
بحران  44205657 44205680 آقای مهندس علیرضا 

شکرایی
مرکز مطالعات ژئوتکنیک خاک و 

مقاومت مصالح شهرداری 14

تهران: شهر قدس )قلعه حسن خان(، بلوار شورا، میدان امام حسین به 
سمت جایگاه سوخت پارسیان، جنب مشاور امالک آرش 46818270 46818270 آقای مهندس اشکان 

اشکوب یکتا آزمون ایرانیان 15

تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید قندی، پالک 124، 
واحدهای 8 و3 و 1  88514324 65741985 -8 آقای مهندس البرز 

مجذوب آبادگران 16

شهریار، خیابان ولی عصر، نرسیده به میدان فرمانداری، روبروی بانک 
مسکن، ساختمان کانون مهندسین شرکت آرمه چین آرمه بتن 65224671 65224474 -5 آقای مهندس مهران 

رهگذر آرمه چین )آرمه بتن( 17

تهران، بزرگراه شهید ستاری، خیابان پیامبر مرکزی، کوچه امامت، 
پالک 3  44952257 44952250-4 آقای محسن کالنتری بنیاد بتن 18

تهران: اشرفی اصفهانی، بین جالل و مرزداران، نبش خیابان عرب 
حسینی، پالک 1 طبقه 2، واحد 6 44273090 44273932

44272688 آقای امین احسانی انجمن پیوند گستر امین 19

کمربندی تهران اندیشه)شهریار(، بعد ازسه راه شهرقدس، نرسیده به 
میدان معادن، پشت پمپ بنزین چیتگر. کد پستی: 148 - 33515 65261656 65261656 -7 آقای مهندس علی تاجیک انجمن صنفی تولیدکنندگان شن 

و ماسه استان تهران و البرز 20

 آزمایشگاههای مورد تأیید و همکار 
 سازمان استاندارد استان تهران 

در زمینه های بتن و ساختمان
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آدرس فاکس تلفن ریاست انجمن نام شرکت ردیف

تهران، خ حافظ، خ رودسر، شماره 17، طبقه دوم 88944564 88940211
88940512

آقای حسین احمدی زاده 
آقای مهندس محمد عطارودیان 

)دبیر انجمن(

کانون عالی انجمن های صنفی 
کارفرمایی سراسر کشور 1

تهران، میدان آرژانتین، خ وزرا، کوچه 9، پالک 22، طبقه 
اول 88718480 88102760-3 آقای مهندس سیدمحمد اتابک

آقای مسلم دریه )دبیر انجمن(
انجمن صنفی تولیدکنندگان 

صنعت سیمان  2

کمربندی تهران اندیشه، بعد از پلیس راه شهریار، نرسیده 
به میدان معادن، پشت پمپ بنزین، انجمن صنفی 

تولیدکنندگان شن و ماسه
65261656 65261656 -7

آقای مهندس علی تاجیک 
آقای مهندس علی شیخلر )دبیر 

انجمن(

انجمن صنفی تولیدکنندگان 
شن و ماسه 3

تهران، خ آیت اله کاشانی، خ بهنام، کوچه شانزدهم، پالک 
11 جدید )6 قدیم( طبقه اول و دوم 44087232 44009041 - 5 آقای حسین فروتن مهر انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن 

های آماده و قطعات پیش ساخته  4

تهران، خ مالصدرا، خ شیراز شمالی، کوچه زاینده رود، پالک 
16، طبقه 5، واحد 9 88214564 88214693

88214264 -5

آقای مهندس محمد روشنفکر
آقای مهندس یحیی مال میر چگینی 

)دبیر انجمن(

انجمن تولیدکنندگان کاشی و 
سرامیک کشور 5

تهران، خ آفریقا )جردن( ارمغان شرقی، شماره 13، طبقه6 
کدپستی 1915615138 22047101   22047195

22047199
آقای مهندس ایرج اعتماد امامی
خانم شیوا وصالی )دبیر انجمن(

انجمن صنفی تولیدکنندگان 
رنگ و رزین و چسب ها 6

تهران، اتوبان صدر، میدان پیروز، ابتدای بلوار قیطریه، 
ساختمان شماره 7، طبقه 5 22675936 22675936 -7

آقای دکتر ابوالحسن رامین فر
آقای مهندس فیروزهادوی)دبیر 

انجمن(

انجمن صنفی تولیدکنندگان 
مواد شیمیایی صنعت ساختمان 7

اصفهان، چهارراه فلسطین، ابتدای خیابان فلسطین، 
ساختمان حافظ، طبقه 4، واحد24 0311-9510911 0311-9510910 آقای مجید تهرانی

آقای حمیدرضا اسالمی )دبیر انجمن(
انجمن صنفی تولیدکنندگان 
عایق ها، پوشش های رطوبتی 8

تهران، خ طالقانی جنب سینما فلسطین، خ شهید برادران 
مظفر، پ 86 66464084 66402037

آقای دکتر محمد عطارودیان
آقای منوچهر ملکیانی فرد )دبیر 

انجمن

انجمن شرکت های ساختمانی 
و تاسیساتی  9

تهران، میدان ونک، خیابان مالصدرا، خیابان پردیس، خیابان 
زاینده رود شرقی، پالک 5، واحد 3  88798409 88799692

88661545

آقای مهندس عبدالرضا فرید نائینی 
آقای جعفر قرائتی ستوده )دبیر 

انجمن(

انجمن فن آوران صنعت 
ساختمان 10

تهران، انتهای ولنجک، خ 26، بلوار دانشجو، روبروی خ البرز 
2، نبش گلریزان- پالک 25 22406258 22406259 -60

رئیس شورای مدیریت : آقای منوچهر 
فخر صمدی

آقای مرتضی حقوقی )دبیر انجمن(

انجمن شرکتهای مهندسی 
مشاور )جامعه مهندسان مشاور 

ایران(
11

تهران، میدان صنعت، بلوار فرحزاد، خیابان ایوانک، خیابان 
فالمک شمالی، کوچه دوم، کوچه ققنوس، گذراردیبهشت، 

شماره 12
88373565

88099430
88099434
88090278

آقای فرامرز مفتخر )نایب رئیس 
هیئت مدیره(

انجمن صادرکنندگان خدمات 
فنی و مهندسی ایران 12

تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت اله کاشانی، جنت آباد 
جنوبی، جنب سوم غربی، ساختمان بانک سپه، پالک 66، 

طبقه اول، واحد یک
44424292 44487682

44424292 آقای مهندس حسن سعادت مند کانون سراسری انجمن 
پیمانکاران عمرانی ایران 13

تهران، کریم خان زند، بین ایرانهشر و خردمند جنوبی، 
جنب بانک رفاه، ساختمان 110، پالک 102 جدید، طبقه 

6 غربی
88844703 88832523

88832528 آقای مهندس بهروز زنگنه انجمن صادرکنندگان صنعتی، 
معدنی و خدمات مهندسی 14

انجمن های صنفی تولیدکنندگان 
و دیگر مراکز همکار

تلفن آدرس نــام شــرکت ردیف

66808702
66806003

66819333 فکس

جاده قدیم کرج)شهید فتح(،بعد ازپل شیر پاستوریزه نریسیده 
به پل کن روبروی حمل و نقل آبادان،خیابان صنایع فلزي بتونیر 1

77115301/3 میدان نوبنیاد، اتوبان شهید بابائي بعد از زیرگذر 
لشگرک نرسیده به دانشگاه امام حسین بتن البرز 2

66184072
88784020
66184058

88796910 فکس

دفتر: میدان ونک، مالصدرا، ابتدای کردستان 
شمالی، پالک 1/1 طبقه چهارم شماره 7

کارخانه : جاده قدیم کرج، روبروی شهرک دریا 
خیابان انبارهاي عمومي، خیابان 20 متری دوم

پارت بتن 3

7و66406496
66253665/8

66181562فکس

دفتر: خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر،بین خیابان 
فلسطین وخیابان صبا شماره 20 طبقه 4 واحد 7.

کارخانه کیلومتر 6 جاده قدیم کرج )بزرگراه 
فتح(،  بعد از پل کن، خیابان فربت .

فربت 4

5و66427434
55870280/3

دفتر: میدان توحید،خیابان پرچم،پالک 28 واحد 1 .
کارخانه : کیلومتر 6 جاده ساوه، بعد از ایستگاه کوزه گری فهاب 5

77334343فکس
77338340

8و88738267

دفتر: سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، پالک 49 طبقه اول
کارخانه : سه راه تهرانپارس، جاده آبعلی 

بعد از خیابان اتحاد پالک180.
خانه سفالی 6

80 و88031670
44518781

فکس88049098

دفتر: خیابان مالصدرا،شیخ بهایي شمالي،نبش 
امدادغربي، شماره 120طبقه دوم.

کارخانه : بزرگراه آزادگان احمدآباد مستوفی سه راه فیروز بهرام
بتن ویال 7

88273500فکس
33421424/5
88279250

دفتر: کوی نصر، بین خیابان 13 و 15 
شماره 170/4 طبقه دوم واحد 22 .
کارخانه : شهر ري جاده غني آباد، 

جنوب کارخانه سیمان تهران .

پارلند 8

36231410-11 ورامین بعد از  بیمارستان پانزده خرداد 
نرسیده به میدان ولیعصر پارس بتن 9

84و44077082
فکس 44064030

65603200

دفتر: آیت ا...کاشاني بعداز ستاری، بلوار مطهری، انتهای 
کوچه قاسم زاده پالک 72 ساختمان نور 110 .

کارخانه : جاده شهریار بعد از سعید آباد نرسیده 
به پل بادامک دست چپ سنگ شکن غرب .

علی شاه حمزه
)سنگ شکن 

غرب(
10

88973571/3
88963206
88951699
55844611

88973574 فکس

دفتر: بلوار کشاورز، بین کارگر و 16 
آذر، پالک 292 طبقه دوم .

کارخانه : اتوبان آزادگان بعد از میدان میوه و 
تره بار مادر .خیابان سهیل )خالریز( .

طینا 11

44704802
44704898 فکس

اتوبان تهران - کرج، ورودی پارک چیتگر و شهرک 
گلستان کوچه نسیم 2 روبروی ایستگاه متروی چیتگر. خانه بتن 12

22821321/5
0262/4525460/9
22803883 فکس

دفتر: خیابان نیاوران، نرسیده به پمپ 
بنزین پالک 206 طبقه 1 واحد1

کارخانه : کیلومتر20جاده قدیم کرج به 
هشتگرد،تهراندشت بلوار ایران فریمکو.

ایران فریمکو 13

66803281/2
66803060 فکس

کیلومتر6 جاده قدیم کرج، بعد از میدان شیر 
پاستوریزه، کیلومتر 5 خیابان صنایع فلزی 
خیابان عبدالرحیمی، شرکت تهران بتن .

تهران بتن 14

44953583-4
65605675
44457051

جاده شهریار، بعدازسعیدآباد، انتهای وحید 2. ماد بتن 15

تلفن آدرس نــام شــرکت ردیف

33495420/8
33867674 فکس

میدان افسریه جاده خاوران بعد از گردنه تنباکوئي 
ایستگاه انبار آهن جنب بنگاه سروش .

علی رئیسی
)بتن سروش( 16

88963434
36020788
36020035

دفتر: خیابان زرتشت غربی، بعد از بیمارستان 
مهر، پالک 96، طبقه دوم، واحد 4

کارخانه : کیلومتر 22 جاده خاوران 
پاکدشت، خیابان 16 متری شاهد

پاکدشت بتن 17

33850561/5
88654467

فکس: 33850564

کارخانه: جاده خاوران، 600 متر بعد از سه راه سیمان 
تهران جنب مجتمع صنعتی پویا بتن جمشیدی زاده.

دفتر: آفریقا بعد از ورودی همت نبش کوچه 
زاگرس پالک 11 طبقه دوم واحد 5

جمشیدی زاده 18

76212524/6
76214802

76214803 فکس

کیلومتر 15 جاده آبعلي خرمدشت، 
جنب نمایندگی ایران خودرو.

سفال بتن
دماوند 19

55869536/7
55839623

کیلومتر 4 جاده ساوه، خیابان پیروز کارخانه فربتن .
بلوار کشاورز، بین کارگر و 16 آذر، پالک 292، طبقه دوم . فربتن 20

33575200فکس
33575251 جاده خاورن، سه راه سیمان تهران، پشت گارا ژ پازوکی محمود رضایی 21

77333032
77336776 جاده آبعلی، خیابان اتحاد، خیابان نهم غربی پالک 17. هماهنگ سقف 22

88735917
66220081

88504371 فکس

دفتر: خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، 
کوچه چهارم شماره 13، واحد1

کارخانه : کیلومتر 3جاده ساوه روبروي شهرداري منطقه 18.
پی بتن ایران 23

44198001/4
44198132 فکس

کیلومتر15 جاده مخصوص کرج، روبروي 
سایپا، خیابان52 کوچه هشتم . پیشتاز بتن روز 24

55228122 ابتدای  جاده قدیم قم، بعد از سه راه ترانسفو،شماره 120 . کبیری 
)بتونیران( 25

0261/2232549
0261/2223414

کرج،خیابان بهشتي،پاساژآزادي ضلع غربی
طبقه دوم پالک145 . سانترال بتن 26

0262/3584646
0262/3584626
0262/3583752

دفتر: اندیشه روبروی فاز 3 جنب بانک صادرات طبقه دوم .
کارخانه: جاده میرسکینه بعد از مالرد نبش چهارراه قبچاق .

ابنیه گستر
اقلیم 27

65526222
65526868
65525333
3526868

دفتر: شهریار، شهرک اندیشه، سر فاز یک، ضلع جنوبی میدان 
آزادی ساختمان شهروند،طبقه فوقانی دفترخانه شماره 3 .

کارخانه : جاده شهریار کرج، هفت جوی،  انهای بلوار 
دامداران اول جاده معادن روبروی معدن ارتش.

نازیاب 28

44071814/5
65605841

44078381 فکس

دفتر: خیابان آیت ا... کاشاني،نبش خیابان گلستان، 
ساختمان پزشکان، بلوک 2، واحد 8 .

کارخانه : جاده قدیم کرج، جاده شهریار، بعد از سعید آباد، 
نرسیده به پل بادامک روبروی پمپ بنزین خیابان وحید 2

نظارت بتن 29

88635154
65260644-5

شهریار کمربندي تهران اندیشه،میدان معادن،  جنب 
پمپ بنزین رضی آباد ابتدای خیابان بهار .

دفتر : کارگر شمالی، خیابان شهید ابطحی )بیستم( 
نبش بن بست قرقاول، پالک 6 واحد 3

ویما 30

76212012
76213012

76213537 فکس

منطقه صنعتی خرمدشت ، 24 متري سینا، کوچه 
دوم، سمت چپ کارخانه پردیس بتن . پایا سازه 31

اعضاء انجمن صنفي تولیدکنندگان 
بتن آماده وقطعات بتنی ایران

6061 صنعت شیمیایی ساختمان 
زمستان 1391 - شماره 3

صنعت شیمیایی ساختمان
زمستان 1391 - شماره 3



تلفن آدرس نــام شــرکت ردیف

44545240
44545675 فکس
88670012/14

جاده مخصوص کرج، کیلومتر 11،روبه روي بستني کیم،خیابان 
شهید عاشري،نبش چهار راه دوم کارگاه تیرسازی جهاد .

دفتر : خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان شاهین، پالک 5

برق گستران 
جهاد تهران 32

77349672 فکس
77332512

جاده آبعلي، سه راه تهرانپارس، خیابان  اتحاد، 
روبروی هشتم غربی، پالک 47. آریا بتن 33

56715511
56715516

کمربندي آزادگان، جاده احمد آباد مستوفي، سه 
راه رضی آباد، جنب کارخانه رب آالله، نرسیده 

به زیرگذر اتوبان تهران ساوه، پالک 110

فبا بتن
محمودی 34

65224474
46893581

دفتر: شهریار،خیابان ولیعصر، باالتر از راهنمایی 
و رانندگی، روبروی بانک مسکن شعبه 
شهریار، ساختمان کانون مهندسین .

کارخانه : کرج، شهریار، هفت جوی، جنب معدن ایرانیان.

آرمه چین 35

0261/3506900/3
دفتر: کرج،مهرویال، خیابان  درختي، شماره،181 

ساختمان  آپتوس واحد3 و 4 .
کارخانه : مهر شهر، انتهای خیابان دوم شریعتی

آپتوس 36

0264 -4525440
0264-4526333

جاده قدیم کرج قزوین نرسیده به  هشتگرد،  
تهراندشت، بعد از راه آهن. تهراندشت بتن 37

44079383/4
44095760فکس

دفتر: آیت اهلل کاشانی، خیابان شاهین جنوبي، 
مجتمع تجاري ساحل،ورودي 2 طبقه اول.

کارخانه : کیلومتر 10 جاده شهریار - کارخانه : جاده 
شهریار بعد از سعید آباد، زیر پل بادامک، خیابان 
حسن آباد خالصه، 200 متر جلو تر دست راست

احمد حمزه ای
)ساحل بتن( 38

56371049فکس
56342215

جاده ساوه اسالمشهر،میدان نماز، روبه روي 
حمل و نقل سوسنگر،پشت گاراژ شهریار.

مجید آتش
زمزم 39

44082612-3
44057225فکس

دفتر: آیت اهلل کاشانی، اباذر شمالی، بعد از تقاطع پیامبر، 
نبش کوچه الله، ساختمان جم، طبقه 4 واحد 11
کارخانه: جاده شهریار بعد از سعید آباد نرسیده به 

پل بادامک انتهای وحیدی 1 بنیان بتن غرب

بنیان بتن غرب 40

66431977 فکس
66939982

شهر ری، خیابان شهید رجایي، سه راه بهشتي، جنب پمپ 
بنزین بهشتی، ضلع جنوب غربی ایستگاه راه آهن ری .

میدان انقالب، ابتدای کارگر جنوبی ساختمان 
تجاری مهستان طبقه چهارم واحد 403 و 404

خدمات 
پشتیبانی 

مهندسی راه 
آهن

41

44721511/2
44739933

44727908 فکس

شهرک راه آهن، بلوار کاج، بلوار اقاقیا، انتهاي بلوار شهید 
هاشم زاده، انتهای قائم 11بعد از میالد چهارم . تعاونی نمونه رسا 43

33421310/16
88531015/16

32421321 فکس

کارخانه: شهر ری بزرگراه  امام رضا )ع(، جاده 
غنی آباد، ضلع شرق کارخانه سیمان تهران 

جنب پارکینگ بنکرهای سیمان تهران .
دفتر: خیابان شهید بهشتی، خیابان کاووسی فر، 

کوچه نکیسا،  پالک 40، طبقه دوم .

پریفاب 44

46867666
46810581

46810580 فکس

جاده مخصوص کرج، بعدازسایپا، جاده کمربندی 
اندیشه، ابتدای مجتمع کارگاهی زاگرس .

پیشگام زاگرس 
غرب 45

46838274-6
46838196فکس

65602009
09361918885
09122111666

دفتر: آیت اهلل کاشانی بین خیابان مهران 
و خیابان بهنام، پالک 105

کارخانه : کیلومتر 11 جاده قدیم کرج، بلوار امام خمینی، 
بعد از سعید آباد خیابان زرنان ) شهید ناطقی (

زرگام بتن 
شهریار 46

77390435/7

سه راه تهرانپارس، خیابان دماوند، روبری سه 
راه جشنواره، جنب بانک اقتصادنوین.

دفتر:  سه راه تهرانپارس، خیابان دماوند، روبری 
سه راه جشنواره، جنب بانک اقتصادنوین، 

ساختمان پندافروز، طبقه دوم.

آقای صوفی 
گوالن )ایرانیان 

بتن(
47

77793265/6 خیابان دماوند، روبروی خیابان جشنواره، 
انتهای کوچه کاوه، بعد ازپالک 3. برج بتن شکوه 48

0261-2756076 کارخانه:کیلومتر 17 جاده مخصوص، چیتگر 
شمالی، خیابان بهار شمالی )روشن صنعت(

فرا سازه گستر 
فردا 49

44148850 /2
44162050
65607121

دفتر: خیابان آیت ا... کاشانی،نرسیده به جنت آباد، نبش 
شقایق، طبقه فوقانی بانک پاسارگاد، طبقه 1، واحد1 .

کارخانه: کیلومتر 5 جاده کرج، انتهای وحید 1 .

آقای نژاد دهقان
)نوین صنعت 

بتن(
50

تلفن آدرس نــام شــرکت ردیف

56176460
44095589/90

44051422
09121208683

دفتر: آیت اهلل کاشانی، روبروی شهرداری منطقه 
5، ساختمان 418، واحد 10 طبقه دوم

کارخانه : احمد آباد مستوفی،بعد از میدان 
دکتر پارسا، خیابان انقالب، پالک 20

باران بتن 51

33405401-2
09124687455
09194216934

شهر ری، سه راه تقی آیاد، امین آباد، 
جنب بیمارستان رازی، پالک 30  پاک بتن تجهیز 52

65260234
88066517

کمربندی چیتگر، بعد از پمپ بنزین، سمت 
راست، میدان معادن، جاده روشن صنعت 

دفتر : یوسف آباد، نبش خیابان 51  پالک 453، واحد 5.
بزرگ رود 53

44018617/18
09121878048

آیت اهلل کاشانی، روبروی شهرداری منطقه 5، 
مجتمع افرا، پالک 432 طبقه 2 واحد 209

کارخانه : جاده قدیم کرج، بعد از آزادگان، جاده 
شهریار، روبروی پمپ بنزین، انتهای وحید 1

پیشگام بتن 
خیام 54

44495133/4
65608374
65608375

بزرگراه شهید همت)غرب(، جنت آباد جنوبی، نبش خیابان 
الله، مجتمع اداری تجاری سمرقند، طبقه پنجم، واحد 509
کارخانه : جاده قدیم کرج، کیلومتر 3 جاده شهریار، منطقه 

صنعتی سعید آباد، انتهای خیابان آزادگان خیابان الوند

سازه بتن
)مرزبان( 55

44030104-5
09121182973

65607879

دفتر : آریاشهر، بلوار فردوس شرقی، 
نرسیده به ستاری، پالک 450

کارخانه : سعید آباد، روبروی پمپ بنزین، انتهای وحید 
1، کوی حبیب زند، قطعه چهارم - سمت چپ

واحد تولیدی 
حبیبی )مبنا 

بتن عصر(
56

65608084 کیلو متر 8 جاده قدیم کرج سه راه شهریار بعد از سعید 
آباد روبروی پمپ بنزین خیابان وحید 2 پالک

بتن آماده 
شیخی

)سدید بتن(
57

44175194-5 سه راه دهکده اتوبان حکیم شرق جنب بازار سنگ جمشید ایگدر 58

44906869 کیلومتر 10 مخصوص کرج جنب پمپ بنزین خیابان شهید 
عاشری، خیابان جهان، خیابان 17 شهریور یک پالک 11/1

داالهو بتن 
ساعی 59

33747062
.09121027045

خیابان شهرری، خ فدائیان اسالم،نرسیده به سه راه 
ورامین، رو به روی بانک ملت، پالک 1406

کارخانه :جاده ورامین، قلعه نو،شهرک 
صنعتی موزائیک سازان قطعه 67.

کفپوش ری شهر 60

09141159801
88643978
88643977

خیابان آفریقا، باالتر از میر داماد، خیبان 
قبادیان، پالک 17 طبقه دوم

کارخانه،تبریز جاده سنتو، نرسیده به سه راهی فرودگاه
فیال بتن 61

88791408
فکس: 88792359

بلوار آفریقا،خ تابان غربی،پالک 14، 
ساختمان تابان،طبقه 4،واحد 46،

کارخانه:اتوبان تهران قم،شهرک صنعتی 
شمس آباد،بلوار بوستان

شرکت فرآشیان 
میهن 62

44005308
44005332فکس

دفتر مرکزی: فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت ا...کاشانی، بین 
شاهین و جنت آباد،خیابان نیرو، پالک 1، واحد 20

شرکت راه سازان 
زرافشان 63

88344591-3

دفتر مرکزی : خیابان سهروردی جنوبی،کوی 
بیجارشماره 10،واحد 15

کارخانه: جاده قدیم کرج، جاده شهریار، سعید آباد، مقابل پمپ 
بنزین، انتهای خیابان وحید2 کوچه زاگرس شماره 137 و 139

شرکت توسعه 
ساختمان 

زاگرس
64

55020583
09123727470

بزرگراه تند گویان،خیابان میثاق شمالی،نبش 
کوچه شهید سهراب صفری پالک 1 واحد 2

شرکت جم 
جدول 65

44058857
44031140

خیابان آیت ا... کاشانی، روبه روی پمپ بنزین، 
ساختمان گلزار، طبقه 5، واحد 18،

کارخانه اردبیل کیلومتر 12 جاده ارجستان
شرکت آراکس 66

889415
88941546

میدان فاطمی، خیابان جویبار، خیابان میر 
هادی شرقی، پالک 12، واحد 15

آبنوس بتن 
پایدار 67

44169704 تلفکس
09127031225

سه راه دهکده المپیک، ابتدای بزرگراه 
حکیم،جنب بازار شهر سنگ سادات بتن 68
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                سبیر                  سْبم عبم                   سْبهی خبص   هسئَلیت هحذٍد   : ًَع شروت - 
                     سبیر                  دٍلتی   خظَطی   :   ًَع هبلىیت - 
 : .ًَع فعبلیت ٍ رشتِ تَلیذی - 

 
 
 

 :در طَرت ًوبیٌذگی از شروت ّبی خبرجی آًْب را ًبم ببریذ - 
 

 :در طَرت هشبروت بب شروت خبرجی ًبم ٍ هیساى سْبم را هشخض وٌیذ - 
 
 

 :ًشبًی دفتر هروسی 

 .......................وَچِ ....................................................................................... خیبببى .......................... شْر ................................ استبى 

 ....................................وذ پستی .............. پالن 

 :ًشبًی وبرگبُ 

 .......................وَچِ ....................................................................................... خیبببى .......................... شْر ................................ استبى 

 ....................................وذ پستی .............. پالن 

 

 : شوبرُ عضَیت      
 

       
 

    
 

          
 

    
 

 

 

 هحل عىس هذیرعبهل

 1فرم شوبرُ  

 2   از   1: طفحِ 

 فرم درخَاست عضَیت پیَستِ 

1/3/1391 

فرم ها 
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 :هشخظبت اعضبء ّیئت هذیرُ - 
 :.....................................................ًبم هذیر عبهل 

 :ّب NGOعضَیت یب ّوىبری بب دیگر اًجوي ّب ٍ - 
  ردیف ًبم اًجوي سبل شرٍع بِ عضَیت تَضیحبت 
      

      

      

      

      

 . بِ پیَست فرم ولیِ هذارن زیر را ارسبل هیذارم ، لطفبً پس از ٍطَل تأییذ آًرا بِ ایي شروت اعالم داریذ 
 وپی پرٍاًِ بْرُ برداری تَلیذ            – 4 وپی وبرت هلی           – 3 وپی شٌبسٌبهِ           – 2 یه لطعِ عىس هذیر عبهل          – 1
در ) وپی ًوبیٌذگی خبرجی– 8اطل فیش ٍاریس حك ٍرٍدیِ          - 7  لیست بیوِ وبروٌبى          – 6 وپی رٍزًبهِ رسوی          – 5

در ) وپی هذرن استبًذارد – 10 آگْی تأسیس ٍ آخریي تغییرات رٍزًبهِ رسوی         – 9          (طَرت داشتي ًوبیٌذگی خبرجی
 یه ًسخِ وبهل از وبتبلَي ٍ – 13 آرم شروت      – 12    (در طَرت داشتي ایسٍ) وپی ایسٍ – 11          (طَرت داشتي استبًذارد

 هحظَالت تَلیذی شروت هتمبضی

فبوس ٍ سپس آًرا بِ آدرس طٌذٍق پستی اًجوي بِ ................................ لطفبً فـرم عضـَیت تـىویل شذُ را ابتذا بِ شوبرُ - 
 .پست ًوبئیذ .............................................. شوبرُ 

بعٌَاى هذیرعبهل شروت بب تىویل فرم فَق جْت عضَیت در ایٌجوي طٌفی ............................................................... ایٌجبًب 
تَلیذوٌٌذگبى هَاد شیویبیی طٌعت سبختوبى اعالم آهبدگی هی ًوبین ٍ شروت را ًسبت بِ اسبسٌبهِ اًجوي ٍ هٌشَر اخاللی آى 

 . هتعْذ هی داًن 
 :هحل هْر شروت :                                               اهضبء :                                                        ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 
 :تبریخ تىویل فرم 

 (.ایي بخش هربَط بِ اًجوي هی ببشذ )
                                  .   هَرد تأییذ اعضبء ّیئت هذیرُ لرار گرفت – 1: فرم ٍ هذارن بررسی شذ - 

 .   بِ علت وسری هذارن فعالً هَرد تأییذ ًیست – 2                                            

 اهضبء اعضبء ّیئت هذیرُ

 

 

 

 
 2   از   2: طفحِ  

 1فرم شوبرُ  

1/3/1391 

 

 

 
 
 
 
 
 :  .................................تبریخ 

 
 : هشخظبت 

 (براسبس رٍزًبهِ رسوی یب ادارُ ثبت شروت ّب): ....................................................................................... ًبم شروت 

Company name                 

 :شوبرُ ثبت شروت   :سبل تأسیس

  :وذ التظبدی  :شوبرُ جَاز تَلیذی

                سبیر                  سْبم عبم                   سْبهی خبص   هسئَلیت هحذٍد   : ًَع شروت - 
                                        دٍلتی   خظَطی   :   ًَع هبلىیت - 
 : .ًَع فعبلیت ٍ رشتِ تَلیذی - 

 
 
 

 :در طَرت ًوبیٌذگی از شروت ّبی خبرجی آًْب را ًبم ببریذ - 
 

 :در طَرت هشبروت بب شروت خبرجی ًبم ٍ هیساى سْبم را هشخض وٌیذ - 
 
 

 :ًشبًی دفتر هروسی 

 .......................وَچِ ....................................................................................... خیبببى .......................... شْر ................................ استبى 

 ....................................وذ پستی .............. پالن 

 :ًشبًی وبرگبُ 

 .......................وَچِ ....................................................................................... خیبببى .......................... شْر ................................ استبى 

 ....................................وذ پستی .............. پالن 
 

 : شوبرُ عضَیت      
 

       
 

    
 

          
 

    
 

 (موقت)فرم درخواست عضویت وابسته 

 

 

 هحل عىس هذیرعبهل

 2فرم شوبرُ  

 1/3/1391 2   از  1: طفحِ 
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 :هشخظبت اعضبء ّیئت هذیرُ - 
 :.....................................................ًبم هذیر عبهل 

 :ّب NGOعضَیت یب ّوىبری بب دیگر اًجوي ّب ٍ - 
  ردیف ًبم اًجوي سبل شرٍع بِ عضَیت تَضیحبت 
      

      

      

      

      

 . بِ پیَست فرم ولیِ هذارن زیر را ارسبل هیذارم ، لطفبً پس از ٍطَل تأییذ آًرا بِ ایي شروت اعالم داریذ 
تَلیذ             (هَلت) وپی پرٍاًِ بْرُ برداری– 4 وپی وبرت هلی           – 3 وپی شٌبسٌبهِ           – 2 یه لطعِ عىس هذیر عبهل          – 1
در ) وپی ًوبیٌذگی خبرجی– 8اطل فیش ٍاریس حك ٍرٍدیِ          - 7  لیست بیوِ وبروٌبى          – 6 وپی رٍزًبهِ رسوی          – 5

در ) وپی هذرن استبًذارد – 10 آگْی تأسیس ٍ آخریي تغییرات رٍزًبهِ رسوی         – 9          (طَرت داشتي ًوبیٌذگی خبرجی
 یه ًسخِ وبهل از وبتبلَي ٍ – 13 آرم شروت      – 12    (در طَرت داشتي ایسٍ) وپی ایسٍ – 11          (طَرت داشتي استبًذارد

 هحظَالت تَلیذی شروت هتمبضی

فبوس ٍ سپس آًرا بِ آدرس طٌذٍق پستی اًجوي بِ ................................ لطفبً فـرم عضـَیت تـىویل شذُ را ابتذا بِ شوبرُ - 
 .پست ًوبئیذ .............................................. شوبرُ 

بعٌَاى هذیرعبهل شروت بب تىویل فرم فَق جْت عضَیت در ایٌجوي طٌفی ............................................................... ایٌجبًب 
تَلیذوٌٌذگبى هَاد شیویبیی طٌعت سبختوبى اعالم آهبدگی هی ًوبین ٍ شروت را ًسبت بِ اسبسٌبهِ اًجوي ٍ هٌشَر اخاللی آى 

 . هتعْذ هی داًن 
 :هحل هْر شروت :                                               اهضبء :                                                        ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 
 :تبریخ تىویل فرم 

 (.ایي بخش هربَط بِ اًجوي هی ببشذ )
                                  .   هَرد تأییذ اعضبء ّیئت هذیرُ لرار گرفت – 1: فرم ٍ هذارن بررسی شذ - 

 .   بِ علت وسری هذارن فعالً هَرد تأییذ ًیست – 2                                            

 اهضبء اعضبء ّیئت هذیرُ

 

 
 

 
 2   از   2: طفحِ  

 2فرم شوبرُ  

1/3/1391 

 

 

 
 
 
 
 :  .................................تبریخ 

 
 : هشخصبت فزدی 

 : .............................................................ًبم : .......................................................................         ًبم خبًَادگی 
 
 
 

 : .........................................................ًبم پذر :                                                                                                     وذ هلی 
 : .................................  شوبرُ شٌبسٌبهِ :  ............................................... هحل تَلذ 

          هجزد هتأّل :            ٍضعیت تأّل      هؤًث   هذوز  : جٌس 
    (هحمك)       داًشگبّی   (هذرس)        داًشگبّی         ٍارد وٌٌذُ           تَسیعی  تَلیذی :   ًَع فعبلیت 

 
 : هذارن داًشگبّی 

 داًشگبُ رشتِ تحصیلی آخزیي هذرن تحصیلی سبل سبل اخذ هذرن

    
 

 :ًشبًی هحل سىًَت 

: .................................................................................................. خیبببى :......................................... شْز : ..................................... استبى 
 : .................................................................وذ پستی : .................... پالن :  ................................................. وَچِ 

 :ًشبًی هحل وبر 

: .................................................................................................. خیبببى :......................................... شْز : ..................................... استبى 
 : .................................................................وذ پستی : .................... پالن :  ................................................. وَچِ 

 :هشخصبت شغلی 
 ًبم هحل وبر سوت تبریخ شزٍع بىبر تَضیحبت

    
 

 

 : شوبرُ عضَیت      
 

  ( حقوقی–حقیقی )فرم درخواست عضویت حامیان 

 

 

 هحل عىس 

 3فزم شوبرُ  

 2   اس   1: صفحِ 

          Last Name: 
 

          Name : 
 

 :تبریخ تَلذ 
 سبل هبُ رٍس

   
 

 :          
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 اطالعبت توبس
 :فبوس 

 :تلفي ّوزاُ 
Email: 

 :تلفي هٌشل 
 :تلفي هحل وبر 

 :ًشبًی الىتزًٍیه 
 :صٌذٍق پستی 

  ّبNGOعضَیت بب سبیز اًجوي ّب ٍ 
  ردیف ًبم اًجوي تبریخ عضَیت ًَع فعبلیت سوت شوب در اًجوي 

       

       

 :در صَرت توبیل بِ ّوىبری بب اًجوي لطفبً عاللوٌذی خَد را در سهیٌِ ّبی سیز عالهت بشًیذ - 

        سخٌزاًی در ّوبیش ّب    -           3ّوىبری در ّوبیش ٍ وٌفزاًس    -              2شزوت در وویتِ ّب     - 1

 تزجوِ همبالت   -                                        6تزجوِ هتَى    -         5ارسبل همبلِ در هجالت    - 4
          تأهیي ٍ تْیِ آسهبیشگبُ –                                              8 سبخت ٍ یب خزیذ هحل دفتز:  حوبیت ّبی هبلی – 7

 . بِ پیَست فزم ولیِ هذارن سیز را ارسبل هیذارم ، لطفبً پس اس ٍصَل ولیِ هذارن تأییذ آًزا بِ ایٌجبًب  اعالم فزهبئیذ 
  وپی آخزیي هذرن تحصیلی– 4 وپی وبرت هلی         – 3 وپی شٌبسٌبهِ         – 2 یه لطعِ عىس       – 1
 اصل فیش ٍاریش حك ٍرٍدیِ یب عضَیت–  5
فبوس ٍ سپس اصل آًزا بِ ................................ تـىویل شذُ را ابتذا بِ شوبرُ  ( حمَلی–حمیمی )لطفبً فـزم عضـَیت حبهی - 

 (لطفبً بعذ اس چٌذ رٍس تأییذیِ رسیذ دریبفت ًوبئیذ). پست ًوبئیذ ......................................... آدرس صٌذٍق پستی اًجوي بِ شوبرُ 
اًجوي  ( حمَلی–حمیمی )بب تىویل فزم فَق عاللِ بِ عضَیت درگزٍُ حبهیبى .................................................................ایٌجبًب  

 .تَلیذوٌٌذگبى صٌعت شیویبیی سبختوبى را اعالم هی دارم ٍ ًسبت بِ اسبسٌبهِ اًجوي ٍ هٌشَر اخاللی آى خَد را هتعْذ هی داًن
 

 :تبریخ :                                             اهضبء :                                                              ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 
 
 (.ایي بخش هزبَط بِ اًجوي هی ببشذ )

                                   هَرد تأییذ است  – 1: فزم ٍ هذارن هَرد بزرسی ّیئت هذیزُ لزار گزفت  - 
 .   بِ علت وسزی هذارن فعالً هَرد تأییذ ًیست – 2                                                                                     

 :تبریخ :                                                                                                               اهضبء اعضبء ّیئت هذیزُ اًجوي 

 

 

 

 
 2   اس   2: صفحِ  

 3فزم شوبرُ  

1/3/1391 

 

 

 
 
 
 
 
 :  تبریخ 

 
 : هشخصبت فردی 

 : .............................................................ًبم : .......................................................................         ًبم خبًَادگی 
 
 
 

 : ..........................................ٍرٍدیِ سبل : ................................................                       شوبرُ وبرت داًشجَیی 
 : .........................................................ًبم پذر :                                                                                              وذ هلی 

 : .................................  شوبرُ شٌبسٌبهِ :  ............................................... هحل تَلذ 

          هجرد هتأّل :         ٍضعیت تأّل              زى   هرد  : جٌس 
 

 : هشخصبت داًشجَیی 

 داًشگبُ رشتِ تحصیلی همطع تحصیلی سبل تحصیلی

    
 

 :ًشبًی هحل سىًَت 

: .................................................................................................. خیبببى :......................................... شْر : ..................................... استبى 
 : .................................................................وذ پستی : .................... پالن :  ................................................. وَچِ 

 :ًشبًی هحل وبر 

: .................................................................................................. خیبببى :......................................... شْر : ..................................... استبى 
 : .................................................................وذ پستی : .................... پالن :  ................................................. وَچِ 

 :هشخصبت شغلی 
 ًبم هحل وبر سوت تبریخ شرٍع بىبر تَضیحبت

    
 

 : شوبرُ عضَیت      
 

 فرم درخواست عضویت دانشجویی

 

 

 هحل عىس 

 4فرم شوبرُ  

 2   از   1: صفحِ 

               Last Name: 
 

          Name : 
 

          
 

 سال ماه روز :تبریخ تَلذ 
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