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 منظور از پایایی بتن چیست؟ نکات طالئی در افزایش پایایی بتن

و میتتزات بتتار  ور   ت در ب ابتت  ف هتتایشی وتتوازدیی و یتتا بیییتت ات یتتی یایی و متی تتی را پایتتایی بتتتن  دوام بتتتن

م غتتور و چتت  پایتتایی   جتت  متتی یوینتتما ب تتامی  زیتتزات فرتتاس در   ستت  هتتابت و هتتاز بایتتم بماننتتم در  نتتار انت تتار

فتتزایش دونتتم از ستت و وزتتت و وزینتت  وتتا  اجت تتامی برتتم  جوتتت بتت می ی ب  یتت  و بتتتن را در هتتازی وتتا  بتتود ا

بسارات مامی و جتانی اجت تامی جگتویی    ت دی انتما بت  و تین اهتاا بستیار او یتت دارد  ت  پتیش از هتابت متالت 

نتار  بتن ب  یونت  ا  ط اجتی و هتابت  یتود  ت  بی تت ین پایتایی و  تارایی را دایتت  بایتما در و تین راهتتا مونتما 

بایم طوس     هتازی بتنتی را بتا پایتایی بتتن و ب اهتاا یت ایی ازگی تی نتو  ماتامب و بتواب  بوت ی بت دار  دوام بتتن را 

باال بب دا در ادام  ایتن ماامت  زاتم داریت  نکتابی را بت  یت ا بیتاموزی   ت  بتوانیتم بی تت ین  تارایی را از بتتن بمهتت 

 .بیاوریم

 ن در انوا  ی ایینکت   گی ب ا  افزایش  ارایی بت ۲

ب  طتور  گتی  توامگی  ت  بت  پایتایی بتتن متوه  اهتت بت  دو دهتت   وامتر بی ونتی و درونتی باستی  بنتم  متی یتودا 

 وامتتر بی ونتتی یتتامر میتتزات  ر موجتتود در متتتیی بتتتنی میتتزات امتتالی موجتتود در متتتیی و یتتا میتتزات ج تتور جگبتت  و 

ایش بتتن متی یتودا در ستوربی  ت   وامتر درونتی یتامر ییاواتی درج  ج ارت و میتزات رطوبتت من ات ی میتزات ف هت

بنوا دو  امتر ماتامب متورد اهتت ادی زت ار ی فتت  در هتابت متالت و ب اوتا  اجت تامی در زمتات   تر  ور  و اجت ا  

 .بتن اهت

 نسبت  ر ب  هی ات .۱

درستم   تت  ن تود و در ستوربی  ت  در منتاطر ماتاور بتا  ر دریتا و بتا یت ایی  ۰.۴۵ب  طتور  گتی ایتن نستبت بایتم از 

 .  ن وددرسم   ت ۰.۰۵ازگی ی م طور ج ور داریم این نسبت بایم از 

 مواد جبار هاز .۲

بتت  طتتور  گتتی متتواد جبتتار هتتاز را بتت ا  افتتزایش مااومتتت بتتتنی افتتزایش جاتت ی  تتاوش نستتبت  ر بتت  هتتی اتی 

افزایش مااومتت بتتن بتازی و و ننتین در ب ابت  ی بنتمات اهتت ادی متی یتودا بنتاب این متی بوانیتم بتا اهتت ادی بوینت  

 .از این مواد  ارایی بتن را افزایش دویم
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  امر در  اوش پایایی بتن ۵

 هایش .۱

ف هایش بتن در ی ای ی    هازی ویمرومیکی می بایم و یا در هم وا اب اق می افتم    در این موارد مونمهین با افزودت 

 .مواد مرمنی و با افزایش مااومت ف ار  بتن از این اب اق جگویی   می  ننم

 یخ زدیی .۲

موج  ب  ی  بتن بواوم یم ب و ین اهاا بایم ورود  ر ب  منافذ بتنی یخ زدیی و در نوایت  ر یمت این یخ وا 

ب گ ر بتن و مااومت مالت را در ب اب  این ی ایی باال بب یما چگون ؟ با انت ار ماامب درج  ی ی پایین  وردت نسبت  ر 

 .ب  هی ات و ر ایت اسوس نگومار  و   ر  ور  بتن و زوک ی مناه  می بوانیم مااومت بتن را افزایش دویم

 فوالد بوردیی .۳

ج ور انوا  مااطع فوالد  در بتن ام   اجتنار ناپذی  می بایمی از هو  دیگ  این مااطع با بوج  ب  زگیایی یا اهیم  

بودت متیی  نش و وا نش وایی از بود ن ات می دونما پی نواد می یود ب ا  افزایش مااومت بتن میزات  گ یم را در 

  بی ت  اهت ادی نکنیم و ننین یوت  گ یم زابر جر در  ر در بتن  رم  ه ت  یگوی م در و  مت  مکر ۰.۶بتن  رم  از 

 .روز را از م ابر با ماادی  مااز  یین نام  بتن در نظ  بگی یم ۲۸یمی در طی 

 وا نش وا  یی یایی .۴

این نسبت  و ننات نسبت  ر ب  هی ات در مالت بتن از او یت باالیی ب بوردار اهتی پس در این مورد نیز ض ن  اوش

بایم بار  ور  مالت را در ب اب  امالجی از زبیر   بنات وای هوم یت وای هوم ات و امالی  گ یم  افزایش دویما نکت  زابر 

بوج   مم افزایش میزات هی ات ما فی جوت افزایش مااومت بتن می بایم چ ا    نتیا   کس داردی بوت  اهت ب  

  .مواد افزدنی مرمنی بو ی بب یمجا  اهت ادی از هی ات از پوزوالت و 

 وا نش وا  زگیایی .۵

ت    منبع بامین وا نش وا  یی یایی دو منبع این وا نش وا یامر  انیوا  موجود در هنگمان  وا  مالت بتن اه

درونی )مت یاس موجود در مالتی هی اتی  ر مواد افزودنی یی یایی و مرمنی( و بی ونی )مایرات دارا  امالی ماننم  ر( 

 .می بایم
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 ب  هوم ات موجود در بتننکت  طالئی در افزایش پایایی بتن در ب ا ۶

  اوش نسبت  ر ب  هی ات .۱

   ر  ور  مالت بتن طبر اسوس .۲

  اوش ن وذپذی   بتن بوهی ایااد جبار وار ووا در  ت .۳

 افزودت پوزوالت در مالت .۴

 اهت ادی از هی ات درج  ی  .۵

 ر ایت ط ی ابتالط مناه  و ب ا    افی بتن .۶

 تننکت  اهاهی در  اوش ف هایش ب ۸

 افزایش نسبت هنگمان  ب  هی ات .۱

 دزت در  مم جما یمت دان  وا جین بتن ریز  .۲

  اوش نسبت  ر ب  هی ات .۳

 پ دابت ه وی بتن در زمات مناه  .۴

 اج ا  ب ا   و   ر  ور  بتن طبر اسوس .۵

  مم افزودت  ر ب ا  هوومت در پ دابت بتن .۶

 دزت در  مم  ر انمابتن ه وی بتنی .۷

 .س از ب     دت ه وی از  ر وا  اضاف  جت ا مام    ی  نیمپ .۸
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 نکت  اهاهی در  اوش وا نش وا  زگیایی ۵

 اهت ادی از ن   وا  جاو  میتی  .۱

  اوش میزات  ر زگیایی در مالت .۲

 بکار ب دت هی ات    زگیا .۳

 می بوانیم نی ی از هی ات را با مواد مرمنی جایگزین  نیم .۴

 ماامب غی  وا نش زا با ماامب وا نش زابرادس نسبت  .۵

 نکت  ا     بایم ب ا  پایایی بتن در متیی وا  بورنمی بمانیم ۵

  اوش اهت ادی از یوت وا   گ یم .۱

 زوک ی مناه  .۲

 میگی ت  پویش ب ا  مااطع فوالد  موجود در بتن  رم  ۹۰و  ۷۵ – ۶۰در نظ  ی فتن  .۳

 اییناهت ادی از بتن با ن وذ پذی   پ .۴

 اهت ادی از هیست  وا  متافظ ماننم پویش مت ا   بتنیی غ اوا  مااوم در ب اب   ر و پویش وا  اپو سی .۵

ستوربیک  متا هتری  ت دی  ب تام  ننت  الزم اهتت را در ایتن زمینت  بت  یت ا بیتاموزی ا در  پایتایی بتتن چیستتماام    در 

 هوامی در این باوص داریم می بوانیم با ما در اربباط باییما
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