
ســنگ دانه ها بــا اشــغال حــدود ســه چهارم حجــم بتــن، مــوادی نســبتًا ارزان انــد 
بنابرایــن  نمی ســازند،  برقــرار  پیچیــده ای  شــیمیایی  کنش هــای  وا آب  بــا  و 
کــه ســنگ دانه ها به عنــوان پرکننــده خنثــی در بتــن تلقــی  مرســوم آن بــوده 
کــه ســنگ دانه ها در  گاهــی در مــورد نقشــی  گردنــد. بااین وجــود بــا افزایــش آ
تعییــن خــواص مهــم از جملــه مقاومــت، پایــداری، ابعــاد و دوام بتــن بــازی 
ــور  ــی به ط ــده خنث ــوان پرکنن ــنگ دانه ها، به عن ــه س ــین ب ــگاه پیش ــد، ن می کنن

ــرد. ــرار می گی ــؤال ق ــر س ــدی زی ج

کم پذیــر اهمیــت  کــه در فنــاوری بتــن معمولــی ترا مشــخصاتی از ســنگ دانه ها 
دارنــد عبارت انــد از: تخلخــل، دانه بنــدی یــا توزیــع انــدازه، جــذب رطوبــت، 
شــکل بافــت ســطحی، مقاومــت در برابــر خردشــدگی، مــدول ارتجاعــی و نــوع 
کانــی ســنگ مــادر )کــه تحــت تأثیــر  مــواد زیــان آور. ایــن مشــخصات از ترکیــب 
کــه ســنگ  فرآینــد زمین شناســی شــکل گیری ســنگ ها می باشــد( شــرایطی 
گرفتــه اســت و نــوع عمــل  قبــل از تشــکیل ســنگ دانه ها در معــرض آن قــرار 
گرفتــه شــده اســت، سرچشــمه  کــه بــرای تولیــد ســنگ دانه بــه کار  و دســتگاهی 

می گیرنــد.
ح مخلــوط بتــن فرآینــد تعییــن نســبت ها و مقادیــر اجــزای بتــن اســت،  طــر
ــات  ــد و الزام ــه باش ــکان مقرون به صرف ــد ام ــا ح ــده ت ــن تولیدش ــه بت به نحوی ک
کنــد. ایــن الزامــات معمــواًل مربــوط بــه مقاومــت فشــاری،  موردنیــاز را تأمیــن 
ــر اجــزای بتــن بیشــتر  کارایــی و دوام بتــن می باشــد. تعییــن نســبت ها و مقادی
ــا اســتفاده از روابــط ریاضــی و  کمتــری ب ــر اســاس روابــط تجربــی و بــه میــزان  ب
ــا  ح مخلــوط بتــن پیچیــده اســت، زیــرا ب تئــوری انجــام می شــود. ســازوکار طــر

تغییــردادن یــک عامــل ممکــن اســت خــواص بتــن به صــورت متضــاد تحــت 
کــم،  کارایــی  ــا  گیــرد. بــرای نمونــه، افــزودن آب بــه مخلــوط بتــن ب تأثیــر قــرار 
کــم و احتمــال  ممکــن اســت روانــی را افزایــش دهــد، امــا مقاومــت و دوام را 
کارایــی از دو مؤلفــه  جداشــدگی و آب انداختگــی را زیــاد می کنــد. در حقیقــت 
اصلــی تشــکیل شــده اســت کــه شــامل روانــی )جاری شــدن آســان( و چســبندگی 
)مقاومــت در برابــر جداشــدگی( اســت. وقتــی آب بــه مخلــوط اضافــه می شــود 
ــان  ــان نش ــر از خودش ــف یکدیگ ــردی مخال ــخصه، عملک ــت دو مش ــن اس ممک
ح مخلــوط بتــن، هنــر متعادل کــردن ایــن تأثیــرات متضــاد  دهنــد. بنابرایــن طــر

اســت.

کل  مقــدار خمیــر ســیمان در بتــن، تابــع فضــای خالــی بیــن ســنگ دانه ها و 
مســاحت ســطح جانبــی ســنگ دانه ها می باشــد زیــرا منافــذ بیــن ســنگ دانه ها 
توســط خمیــر ســیمان اشــغال می گــردد و ســطح ســنگ دانه ها بایــد آغشــته بــه 
خمیــر ســیمان شــود. وقتی کــه انــدازه ســنگ دانه ها تقریبــًا مشــابه و یکســان یــا 
نزدیــک بــه هــم باشــد حجــم منافــذ بیــن ســنگ دانه ها افزایــش نمی یابــد امــا 
گــر از ســنگ دانه هایی بــا انــدازه مختلــف اســتفاده شــود، ذرات کوچک تــر بیــن  ا
ــد و از  ــش می یابن کاه ــذ  ــب، مناف ــن ترتی ــد و ای ــرار می گیرن ــر ق ــای بزرگ ت دانه ه
کاســته می شــود به طــور نظــری می تــوان بــرای  مقــدار خمیــر ســیمان موردنیــاز 
کثــر انــدازه ســنگ دانه و نیــز شــکل خــاص ذرات آن، یــک منحنــی  هــر حدا
دانه بنــدی بــا حداقــل منافــذ بیــن ذرات را بــه دســت آورد، امــا چنیــن توزیعــی 
کاهــش مصــرف ســیمان نمی توانــد  از انــدازه ذرات علیرغــم بهبــود مقاومــت و 
کارایــی، مقاومــت و  کنــد، بنابرایــن بایــد بیــن  کارایــی مناســب تولیــد  بتنــی بــا 
کــرد. بــرای ســاخت بتــن ضــروری اســت ســنگ دانه های  اقتصــاد تعــادل برقــرار 
کــه ضمــن ایجــاد انســجام  ریــز و درشــت به گونــه ای بــا یکدیگــر مخلــوط شــوند 

کارایــی مناســب باشــد. کافــی، بتــن نیــز دارای 
 مقاومــت بتن هــا بــا نســبت آب بــه ســیمان یکســان، به ویــژه در نســبت آب بــه 
کثــر انــدازه ســنگ دانه معمــواًل افزایــش می یابــد.  کاهــش حدا کــم، بــا  ســیمان 
کــه مقاومــت پیوســتگی بیــن خمیــر  دلیــل ایــن پدیــده، احتمــااًل ایــن اســت 
کوچــک می باشــد.  از ســنگ دانه  کمتــر  بــزرگ،  ســیمان و ذرات ســنگ دانه 
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کوچک تــر  کمتــر از ســنگ دانه های  زیــرا ســطح ویــژه ســنگ دانه های بــزرگ 
کثــر  اســت وضعیــت بیشــتری را بــه وجــود مــی آورد. از طــرف دیگــر افزایــش حدا
کارایــی مشــخص  بــرای  را  موردنیــاز مخلــوط  مقــدار آب  انــدازه ســنگ دانه 
کاهــش و مقاومــت آن  کاهــش می دهــد. در نتیجــه نســبتًا آب بــه ســیمان بتــن 
افزایــش می یابــد. همچنیــن بــا بزرگ تــر شــدن ابعــاد دانه هــا، مقــدار آب الزم 
گرایــش  کمتــر می شــود. لــذا  کــردن ســطح واحــد وزن دانه هــا  بــرای مرطــوب 
منحنــی دانه بنــدی مصالــح ســنگی به طــرف قطرهــای بزرگ تــر، میــزان آب 
کارایــی و یــک میــزان ســیمان  الزم مخلــوط را پاییــن مــی آورد. پــس بــرای یــک 
کاهــش یافتــه و درنتیجــه مقاومــت افزایــش  مشــخص، نســبت آب بــه ســیمان 
دارد  اثــر متضــاد  انــدازه ســنگ دانه دو  کثــر  افزایــش حدا بنابرایــن  می یابــد. 
و بایســتی بــا احتیــاط وارد عمــل شــد؛ هرچــه روانــی بتــن بیشــتر باشــد نیــاز بــه 
کاهــش اســتعداد جداشــدگی و آب انداختگــی احســاس می شــود و الزم اســت 

دانه بنــدی ریزتــر بــکار رود.
ــه ابعــاد قطعــه،  ــا توجــه ب ــدازه اســمی ســنگ دانه ها در درجــه اول ب ــر ان کث حدا
ــی  ــا و حت ــی روی میلگرده ــش بتن ــت پوش ــا، ضخام ــن میلگرده ــه آزاد بی فاصل
قطــر لولــه پمــپ و غیــره انتخــاب می گــردد. بایــد طراحــی و اجــرای آرماتورهــا در 
کثــر انــدازه اســمی  کــه بتــن بــا توجــه بــه حدا ســازه های بتنــی بــه شــکلی باشــد 
آرماتورهــا مخصوصــًا در محــل تجمــع  بیــن  از  ســنگ دانه بتوانــد به راحتــی 
کنــد. بزرگ تریــن انــدازه اســمی  آرماتورهــای طولــی و عرضــی و ســنجاقی عبــور 
ــه میلگردهــا باشــد.  ــر از حــد مجــاز فاصل کوچک ت ــا  ــد مســاوی ی ســنگ دانه بای
کــه طراحــی ســازه بــا تولیدکننــده بتــن  بنابرایــن ایــن نیــاز احســاس می شــود 

می بایســت در ایــن خصــوص هماهنــگ باشــد.

   نوع سنگ دانه:
کــه از ویژگی هــای ســنگ دانه اســت و بــر مشــخصه های  دو عامــل بســیار مهــم 
بتــن اثــر می گــذارد شــکل ذرات و بافــت ســطحی ســنگ دانه اســت. در روش 
گــرد گوشــه  ح مخلــوط بتــن، ســنگ دانه ها از نظــر شــکل بــه دو صــورت  ملــی طــر
)رودخانه ای شکســته نشــده( و تیز گوشــه )شکســته( تقســیم می شــوند. شــکل 
ــند و  ــوط می باش ــی مخل کارای ــر  ــی در تغیی ــل مهم ــطحی عوام ــت س ذرات و باف
بافــت ســطحی در پیوســتگی بیــن خمیــر ســیمان و ســنگ دانه و مقاومــت 
ــت  ــنگ دانه درش ــکل س ــز، ش ــنگ دانه ری ــکل س ــاف ش ــت. برخ ــر اس ــن مؤث بت
شــامل  شکســته  ســنگ دانه  به طورکلــی  دارد.  بیشــتری  تأثیــر  مقاومــت  بــر 

کــه در یــک یــا چنــد وجــه آن شکســته یــا تیزگوشــه اســت.  دانه هایــی می باشــد 
کاهــش امــا مقاومــت افزایــش  کارایــی بتــن  بــا اســتفاده از ایــن نــوع ســنگ دانه 
می یابــد. تأثیــر شــکل و بافــت ســطحی درشــت دانه ها بــر مقاومــت بتــن بیشــتر 
از ریزدانه هــا اســت، درحالی کــه تأثیــر شــکل و بافــت ســطحی ســنگ دانه های 

کارایــی و روانــی بتــن بیشــتر تأثیــر دارد. ریــز بــر 

   دانه بندی سنگ دانه ها:
بتــن  خــواص  شــکل گیری  در  مهمــی  عامــل  نیــز  ســنگ دانه ها  دانه بنــدی 
کــه از  گرفتــه می شــود  اســت. معمــواًل محــدوده دانه بنــدی طــوری در نظــر 
کاســته  کــه امــکان دارد  طرفــی حجــم فضــای خالــی بیــن ســنگ دانه ها تــا آنجــا 
ــه  گرچ ــرا ا ــردد. زی گ ــن  ــن تأمی ــرای بت ــبی ب ــی مناس کارای ــر  ــرف دیگ ــود و از ط ش
ــل  ــه حداق ک ــرد  ک ــه  ــوری ارائ ــدوده آن را ط ــدی و مح ــی دانه بن ــوان منحن می ت
کارایــی  فضــای منافــذ بــه دســت آیــد، امــا ممکــن اســت چنیــن مخلوطــی دارای 
زیــادی  تأثیــر  بتــن همچنیــن  دانه بنــدی ســنگ دانه های  نباشــد.  مناســب 
بــر جداشــدگی، آب انداختگــی، جمع شــدگی خمیــری و جمع شــدگی ناشــی از 

دارد.  بتــن سخت شــده  در  خشک شــدن 
بــه ســنگ دانه مناســب  ثابــت  و  ایــران عــدم دسترســی دائــم  متأســفانه در 
آمــاده اســت  بتــن  از بزرگ تریــن مشــکات تولیــد  )خصوصــًا ریزدانــه( یکــی 
کــه فاقــد فیلــر و ریزدانــه  و در حــال حاضــر شــاهد ســنگ دانه هایی هســتیم 
الزم هســتند. هرچقــدر ســنگ دانه ریــز )ماســه شســته( دارای فیلــر و ریزدانــه 
کــرد. رده 1  کارایــی بــاال می تــوان تولیــد  بیشــتری باشــد بتــن پرمقاومــت بــا 
امــا  دارد  وجــود  شــماره 302  ملــی  اســتاندارد  در  ریــز  ســنگ دانه  دانه بنــدی 
کشــور ازجملــه قیمــت بســیار پاییــن ماســه بــرای  به دلیــل مشــکات موجــود در 
تولیدکننــدگان، مقرون به صرفــه نبــوده و از تولیــد ماســه شســته رده 1 صرف نظــر 
کشــور تدابیــر الزم بــرای تولیــد ایــن  گــر در مســیر توســعه پایــدار منابــع  می کننــد. ا
ــرای تولیدکننــدگان  کشــور )کــه مهم تریــن آن قیمــت مقرون به صرفــه ب رده در 
اســت( دیــده شــود تحولــی شــگرف در صنعــت بتــن آمــاده و ســازه های بتنــی کل 
کشــور بــه وجــود خواهــد آمــد و شــاهد ســازه های بتنــی بــا مقاومــت، بــادوام و بــا 

عمــر مفیــد بــاال خواهیــم بــود.


