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سخن ســردبیر
هشـتمین دوره انتخابات سـازمان نظام مهندسـی ساختمان اسـتان فارس را در حالی سپری
نمودیـم کـه در رشـتههای هفتگانه بـه ترتیب :عمران  24نفـر ،معماری  6نفر ،بـرق  10نفر،
مکانیک  7نفر ،ترافیک  1نفر ،نقشـه برداری  2نفر و شهرسـازی  2نفر کاندیدا معرفی شـده
بودنـد و از ایـن تعـداد در رشـتهی عمران  6نفر ،رشـته معمـاری  3نفر ،بـرق  2نفر ،مکانیک
یـک نفـر ،ترافیـک  1نفـر ،نقشـه بـرداری  1نفـر و شهرسـازی  1نفـر به عنـوان افـراد اصلی
هیئت مدیره سـازمان نظام مهندسـی انتخـاب گردیدند.
هشـتمین انتخابـات سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان در حالـی بـه انجـام رسـید که در
دوره اخیـر اختلاف نظـر سـازمان نظـام مهندسـی بـا وزارت راهوشهرسـازی و در رأس آن
وزیـر محتـرم راهوشهرسـازی بیـش از همیشـه هویدا بود به نحـوی که این اختلاف نظر ،به
درگیری نیز کشـیده شـد و متأسـفانه شـاهد برخـی رفتارهـای دور از پیش بینـی و عجیب
بودیـم که شـاید بسـیاری از این موارد صحیح و درسـت بیان گردیده باشـند امـا روش انجام
و عکـس العمـل آن دور از جایگاهـی بـود کـه بایـد میبود!
تعلیـق پروانـه اشـتغال بـه کار مهندسـی رئیـس شـورای مرکـزی سـازمان نظام مهندسـی
سـاختمان با دسـتور مسـتقیم وزیر! و یا افشـاء جعلی بودن مدرک مهندسـی رئیس پیشین
سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان از سـوی وزیر ،شاید امری صحیح و درسـت باشد اما این
حرکـت نشـانههای خوبـی بـرای خانواده بزرگ مهندسـی کشـور نیسـت ،زیرا علاوه بر این
که اعتماد عمومی نسـبت به مهندسـین کم شـده ،جایگاه ویژه و خاص این قشـر از جامعه
متزلـزل خواهـد شـد .بنابراین ضمن محترم شـمردن افکار و نظرات همگان ،شـفاف سـازی
را در کلیـه زمینههـا ارزشـمند قلمـداد مینماییـم امـا سـؤاالتی در ایـن خصـوص بـه ذهن
میرسـد کـه نشـان از عملکـرد نادرسـت برخـی ارگانهـا دارد ،بـه عنـوان مثال چـرا جعلی
بـودن مـدرک فردی که مسـئولیتهای خطیری را بر عهده دارد تا به امروز بررسـی نشـده؟!
همـگان میدانیـم در بـدو اسـتخدام در دسـتگاههای دولتـی تمامـی مدارک تحصیلـی افراد
اسـتعالم میگـردد و پـس از جوابیـه اسـتعالم امـور اسـتخدامی به انجـام میرسـد و یا این
کـه چنانچه سـازمان نظام مهندسـی یـا وزارت راهوشهرسـازی قوانین را در نظر نداشـته و به
اصطلاح تمـرد از قانـون نمودنـد چرا تا بـه امروز این موارد مطرح نشـده و دههـا چرای دیگر
کـه همگـی نشـان از ضعـف مدیریـت در حوزه سـاختمان و رسـیدگی به امـور در چارچوب
قوانیـن جاری میباشـد.
متأسـفانه امروز در اسـتان فارس بیش از  32هزار مهندس در رشـتههای هفتگانه مشغول به
کار میباشـند کـه بـه جـرأت میتوان گفـت کمتر از یک دهـم این افراد در حرفه مهندسـی
مشـغول بـه فعالیـت هسـتند! عـدم برنامهریـزی مناسـب جهت جـذب دانشـجو و مخاطب
آن وسـاماندهی ایـن افـراد در تخصـص خـود از جملـه نقایـص در برنامهریزیهـا میباشـد.
ضمـن آنکـه بـه این امـر به خوبی واقف میباشـیم که سـازمان نظام مهندسـی و یـا وزارت
راه و شهرسـازی ،وظیفهای نسـبت به تولید شـغل و تعهدی بر اشتغال افراد ندارند و از طرفی
هـم اگـر بخواهنـد جهت ارائه خدمات مهندسـی امـور را ارجاع دهند ،به ایـن تعداد مهندس
حتـی اگـر به عدالت هم تقسـیم کار صورت پذیرد به میزان بسـیار اندکی کار خواهد رسـید
به نحوی که تنها برای چند روز مهندسـین در سـال درآمدی کسـب میشـود .لذا متاسـفانه
در برنامهریـزی از ابتـدا تـا به انتها درسـت اندیشـیده نشـده بـه نحوی کـه ارزشهای علمی
نیـز بعضـاً به سـخره گرفته میشـود ،تعداد دانشـگاهها ،رشـتهها و پذیرش دانشـجو بیشـتر
از ظرفیـت مـورد نیاز جامعه اسـت و از طرفی نگرش اغلب دانشـگاهها بیشـتر تجاری اسـت
تـا نـگاه علمـی و فنـی ،همه این مـوارد باعـث گردیـده امروزه سرنوشـت جامعه مهندسـی،
ایـن باشـد .امـروز در هـر خانـوادهای حداقـل تعـدادی مهندس تحصیـل کرده بیـکار وجود
دارد کـه اگـر ایـن امـر بـا هدایـت جامعه به مسـیری مشـخص و دیگـری هدایت میشـدند
شـاید شـاهد بـروز این قبیل مشـکالت در جامعـه نبودیم .جامعه امـروز ما با افـراد اجرایی و
فنـی کـه بـه طـور عملی قادر بـه انجام امور هسـتند رنـج میبرد چرا که دانشـگاهها بیشـتر
مسـائل تئـوری را آمـوزش داده و از مسـائل علمـی و اجرایـی دور هسـتند .بـا نگاهی عمیق
و برنامهریـزی هدفمنـد میتـوان خیـل عظیـم جوانـان جویای تحصیـل وکار را به مسـیری
هدایـت نمـود که پس از فارغ التحصیلی احسـاس یـأس ،ناامیدی بی اثـری در جامعه نکنند
زیـرا پیامـد آن میتواند مشـکالت بزرگـی را برای جامعه فراهـم آورد.
در طیـف بـزرگ مهندسـی اگـر در زندگی اعضاء سـازمان قـرار گیریم ،بیـش از  80درصد از
اعضـاء با عملکرد و فعالیت سـازمان نظام مهندسـی آشـنا نبـوده و تأثیر مثبـت آن را در امور
خـود بسـیار کـم رنگ بیان مینماینـد ،از طرفی برخـورد برخی از مدیران ارشـد و همچنین
هیئـت مدیـره سـازمان را پـس از انتصـاب ،برخـوردی در خـور سـازمان و اعضاء آن نیسـت.
بنابرایـن جـا دارد هیئـت مدیره جدید سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان بیـش از پیش به
اعضـاء سـازمان توجه داشـته باشـند و بـا متذکر شـدن جایگاه اعضـاء برای پرسـنل در رفع
حداقـل نیازهـای آنها کوشـا و دقیق باشـند .نشـریه سـیوان ضمن تبریک بـرای منتخبین
جدیـد هیئـت مدیـره امیـد دارد هیئـت مدیـره جدید بـا تحولی اساسـی جامعه مهندسـی
اسـتان فـارس را بـه سـمت خود معطـوف نمایند و جایگاه و شـأن ایـن سـازمان و اعضاء آن
به جایـگاه واقعـی خود ارتقـاء یابد.
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انتخابات هشتمین دوره سازمان
نظام مهندسی برای اولین بار به صورت
الکترونیکی برگزار گردید

مهندس امیر فالح نیا

رئیس هیئت اجرایی هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان
نظام مهندسـی ،یکی از ارکان مهم در صنعت سـاخت و سـاز میباشـد .پس
از وقـوع زلزلـه در سـال هـزار و سـیصد و شـصت و هشـت ،خلأ قانونـی در
ت وکنترل سـاختمان (به خصوص سـاختمانهایی که توسط
سیسـتم نظار 
بخش خصوصی سـاخته میشـد) احسـاس شـد و بدیـن منظـور ،اقداماتی
جهـت تنظیـم قوانین و مقررات سـاختمان صـورت گرفت که در سـال هزار
و سـیصد و هفتـاد و پنـج ،قانون نظام مهندسـی مشـتمل بـر آئیننامههای
اجرایـی تهیـه ،تصویـب و ابلاغ گردیـد و از آن زمـان تاکنون هفـت دورهی
نظـام مهندسـی در کشـور شـکل گرفتـه و در حـال حاضـر نیز هشـتمین
دورهی انتخابـات نظـام مهندسـی را در پیـش رو خواهیـم داشـت.
ایـن مطلـب را مهنـدس امیـر فلاح نیـا رئیـس هیئـت اجرایی هشـتمین
دورهی انتخابـات سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان فـارس بیـان
کـرد و ادامـه داد :در طـی ایـن مدت تغییراتی در سیسـتم کنتـرل و نظارت
و ارتقای کیفیت سـاخت و سـاز در کشور صورت گرفته با این حال همچنان
تا رسـیدن به آن جایگاه واقعی که انتظار مـیرود فاصله وجود دارد.
مهنـدس فلاح نیـا در رابطـه بـا نقـش هیئـت اجرایـی در ایـن دوره از
انتخابـات بیـان کـرد :هیئت اجرایی براسـاس قانون و آئین نامههـای اجرایی
و نظـام نامـهی ابلاغ شـده توسـط دسـتگاه نظـارت مرکـزی و وزارت
راه و شهرسـازی ،مسـئول برگـزاری انتخابـات هیئت مدیرهی سـازمان نظام
مهندسـی میباشـد .وی افـزود :هیئـت اجرایـی از ابتـدای اطلاع رسـانی
و ثبت نام داوطلبین و بررسـی مدارک و مسـتنداتی چون سـوابق تحصیلی،
پروانهی اشـتغال ،سـوابق اجرایی و تنظیم اسـتعالم از دسـتگاه های زیربط،
تـا دریافت شـکایات احتمالـی از اعضاء و داوطلبین و بررسـی شـکایات و در
نهایـت ،اعلام اسـامی پذیرفته شـدگان که صحـت مدارک و مستنداتشـان
مـورد تأییـد قـرار گرفته ،در صحنـه انتخابات حضور داشـته و امـوری چون
تعییـن روز ،سـاعت و محـل برگـزاری انتخابـات در سـطح شهرسـتانها
و مراکز استان نیز بر عهدهی هیئت اجرایی میباشد.
وی ادامـه داد :در هشـتمین دورهی انتخابـات سـازمان نظـام مهندسـی،
رأیگیـری بـه صـورت الکترونیکـی انجـام گرفتـه ،که ایـن امر بـرای اولین
بـار در اسـتان و انتخابـات نظـام مهندسـی صـورت میگیـرد و از یک طرف
موجـب افزایـش سـرعت رأی گیـری و از طرفـی دیگـر صحـت ایـن امـر را
تصدیـق میکنـد.
وی در پایـان گفـت :پـس از بیسـت سـال کـه از تصویـب آئیـن نامههـای
اجرایـی گذشـته ،دسـتگاههای اجرایـی و وزارت راه و شهرسـازی بـه ایـن
نتیجه رسـیدهاند که بایسـتی یک بازبینی در قانون نظام مهندسـی صورت
گیـرد ،بنابرایـن ایـن دوره از انتخابـات فرصتـی اسـت بـرای عزیزانـی که در
هیئـت مدیـره انتخاب میشـوند تا بتواننـد در اصالح قانـون و آئیننامههای
اجرایی نقش بسـزایی را ایفا کرده و مشـکالتی که طی این سـالها مشـاهده
شـده را برطرف نمایند.
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مهندس هوشنگ عشایری ،معاون وزیر راه و شهرسازی ،رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری

شرایط پیش رو نشان دهنده ی آن است که امسال در کشور تعداد کمتری از
مهندسین نسبت به سال های گذشته در انتخابات شرکت نموده اند
در حاشـیه هشـتمین انتخابات هیئـت مدیره سـازمان نظام
مهندسی سـاختمان استان فارس هر فرآیند انتخاباتی که در
حوزههای مختلف باشـد نشـان از باصطالح دموکراتیک بودن
آن سیسـتم اسـت و در حوزههای حرفهای نشـان دهنده آن
اسـت که افراد منتخب نقش کلیدی برای اعضاء آن سـازمان
یا تشـکیالت حرفهای خواهند داشـت ،این مطلب را مهندس
هوشـنگ عشـایری معاون وزیر راه و شهرسـازی در حاشـیه
انتخابات هشـتمین دوره سـازمان نظام مهندسـی ساختمان
اظهـار نمـود و افزود :در سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان
بـر اسـاس قانـون ،هـر سـه سـال یـک بـار انتخابـات برگزار
میشـود.
وی ادامـه داد :ویژگـی ایـن انتخابـات نسـبت بـه سـالهای
گذشـته ایـن اسـت کـه کام ً
ال تمرکـز زدایی شـده اسـت ،به
عبـارت دیگـر ً
قبلا از تهران و بـرای یک روز خـاص انتخابات
مشـخص میشـد که این فرآیند دچار یک سـری آسـیبها
و ناهماهنگیهـا و بعضـاً اعتراضهایـی میگـردد اما امسـال
مقرر شـده اسـت در بـازه زمانی  5تا  13مهرمـاه ،هیئتهای
اجرایـی اسـتانها بـر اسـاس شـرایط اسـتان تصمیمگیـری
نماینـد کـه انتخابات در چـه روزی برگـزار گردد.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی تصریـح نمود :خوشـبختانه تا

امـروز )97/07/12( :در  9اسـتان ،انتخابـات بـه خوبی برگزار
گردیـده و امـروز ( 17 ،)97/07/12اسـتان در حـال برگزاری
انتخابـات هسـتند و اسـتانهای باقـی مانـده نیـز در تاریـخ
 97/07/13انتخابـات خـود را برگـزار مینماینـد.
مهنـدس عشـایری ادامـه داد :در برخـی اسـتانها از جملـه
اسـتان فارس با سیستمهای پیشـرفته الکترونیکی انتخابات
برگـزار گردیـده کـه ایـن سیسـتم که یکـی از سیسـتمهای
پیشـرفته میباشـد امنیـت کامـل حقـوق رأی دهنـدگان
و کاندیداهـا حفـظ میشـود و یکـی از ویژگیهـای مهم این
نوع سیسـتم میباشـد.
وی اشـاره نمود هر سـاله حدود  50تا  60هزار نفر از مهندسـین
یعنـی  10تـا  15درصد از کل مهندسـین کشـور که جمعیتی
حـدود  480/000نفـر دارنـد در انتخابـات شـرکت مینماینـد
که شـرایط پیش رو نشـان دهنده این اسـت که امسـال تعداد
کمتری نسـبت به سـالهای قبل در انتخابات شرکت نمودهاند.
مهنـدس عشـایری در بخشـی از ایـن گفـت وگو بـه وظایف
سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان اشـاره و سـه وظیفـه
عمـده را از جملـه وظایـف ایـن سـازمان بـر شـمرد.
وی ایـن وظایـف را بـه صـورت زیر معرفـی کـرد :اول اجرای
صحیـح و هدفمنـد ،منظـم و منسـجم بخـش نامههـا،

دسـتورالعملها و قوانینی که بر نظام مهندسـی حاکم اسـت.
دوم ،رسـیدگی بـه خواسـتههای در چارچوب اعضـاء و ارتقاء
دانـش فنـی و به روز کردن اطالعات اعضـاء از طریق برگزاری
دورههـای آموزشـی بـا امکانـات مختلـف و سـوم نظـارت بر
عملکـرد اعضاء که تحت عنوان شـورای انتظامی در سـازمان
نظام مهندسـی سـاختمان فعالیت مینمایند.
معـاون وزیر راه و شهرسـازی در پایـان در خصوص بافتهای
فرسـوده شـیراز مطالبی را بیان نمـود :در این مورد شـیراز را
شـهری قلمـداد نمـود که این شـهر متعلـق به مردم شـیراز
و حتی مردم ایران نیسـت بلکه این شـهر را شـهری تاریخی
و کهـن دانسـت که افـرادی که به تاریخ بشـریت عالقه دارند
و نیز عالقهمند میباشـند ،شـیراز و اسـتان فارس را به عنوان
یکی از شـهرهای هدف خود ،همواره مشـخص مینمایند.
وی در ایـن خصـوص اظهـار داشـت :نـگاه مـا در جریـان
بازآفرینی شـهری به این مفهوم اسـت که بایسـتی به هویت
اصلـی آن محـل برگردیـم ،امـا در ایـن راسـتا باید بـه دانش
تکنیکهـا و ابزارهـای روز دنیـا نیـز توجه داشـته باشـیم.
مهندس عشـایری افزود :در شـهر شیراز باید در بافت تاریخی
کـه هر بیننده از این شـهر در نظـر دارد و آن را دوسـت دارد،
توجـه ویژه نمود.

دکتر پاک فطرت ،شهردار سابق شیراز:

اگر مهندسین ما دلسوز و متعهد باشند
میتوانند در مبحث ساخت شهرها ،تحولی را به وجود آورند
در حاشیه انتخابات هشتمین دورهی نظام مهندسی ساختمان با دکتر علیرضا پاک فطرت گفت و گویی کوتاه داشتیم.
وی در رابطـه بـا انتخابـات ایـن دوره بیـان کـرد :امیـدوارم کـه در ایـن دوره مهندسـین بتوانند با انتخاب آگاهانه ،مهندسـین کارآمـد و متعهد را انتخـاب کرده که با سیسـتم دولت هماهنگتر
باشـند ،امـر سـبب مـی شـود تـا مسـکن و سـاخت و سـاز رونق پیدا کرده و کیفیت سـاخت و سـاز نیـز بـاال رود .وی همچنین افـزود :با نگاهی به الگوی جدید سـاختمان سـازی مـی توانیم
از سیسـتم سـنتی خـارج گردیـم .دکتـر پـاک فطـرت در بخش دیگری اظهار داشـت :اگر مهندسـین ما دلسـوز و متعهد باشـند میتوانند در مبحث سـاخت شـهرها ،تحولی را به وجـود آورند.
وی در پایـان ،در خصـوص برنامههـای آتـی خـود بـه خبرنـگار سـیوان بیـان نمود :از آن جایی که در سیسـتم دولتی بازنشسـته شـدهام ،در حال حاضر بـه کارهای علمی ،تحقیقاتـی و تدریس
مشـغول می باشم.

مهندس محمدرضا نجیمی
مدیر کل سابق کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز

از مهندسین انتظار می رود یک انتخاب عاقالنه و هوشمندانه انجام دهند

از مهندسـین انتظار می رود یک انتخاب عاقالنه و هوشـمندانه انجام دهند تا سـازمان نظام مهندسـی پویاتر شـده و بتوانند وضعیت نارضایتی که بسـیاری از مهندسـین از شـرایط فعلی دارند را
بـا فکـر و ایـده هـای نـو مهندسـی ،مجـددا ً احیاء کـرده و این امر ممکن نخواهد شـد جز این که خود مهندسـین بـا درایت و تدبیر خوب و داشـتن روحیـه ی مطالبه گری و پرسـش گری بتوانند
یک جامعه پویا ،فنی و مهندسـی داشـته باشـیم.
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سیوان  :شما به عنوان کاندیدای هشتمین دوره ی انتخابات نظام مهندسی ساختمان چنانچه برگزیده
شوید ،اولین اقدامتان چیست؟

مهندس غالمرضا نامورچی :پی گیری مطالبات مهندسین و اجرایی شدن قوانین نظام مهندسی.
مهنـدس محمدحسـین دادخـواه :از آن جایـی کـه شـعار مـن قانـون گرایـی و اخلاق مداری اسـت
بنابرایـن بـه دو مـورد مذکـور پایبند بوده و سـعی خواهم کرد کـه قانون را در نظام مهندسـی رعایت کنم.

مهنـدس یاسـر پوسـت فـروش :اولیـن گام شـفاف سـازی ،عدالـت محـوری
و قانون مداری است که متأسفانه در این سال ها شاهد آن نبوده ایم.

مهندس محسن کوهگرد :رسیدگی به مبحث شرکتهای تعمیر و نگهداری.

مهنـدس رحیم روشـن شـاد :اولین گام این اسـت کـه یک برنامـه زمانبندی مدون برای این سـه سـال
پیـش بینی شـود تـا بتوانیم هدفمندتر به سـمت جلـو گام برداریم.
مهنـدس مجتبـی زوربخـش :تبییـن جایـگاه مهندسـین در اجتمـاع و اجرایـی شـدن شـرح وظایـف ،خدمـات،
همچنیـن دسـتمزد مهندسـین و توجـه کردن به اشـتغال جوانـان و مهندسـین ،همچنین احیاء گروههـای تخصصی.

مهندس سامان ارجمند :حرکت در جهت پیشبرد اهداف سازمان و اعتالی جایگاه مهندسی.
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مهنـدس حسـین پور اسـدی :در حال حاضـر مهمترین نیـاز جامعه ی مهندسـی حفـظ و ارتقای
جایگاه و شـأن مهندسـی اسـت بنابراین سـعی خواهم کرد که جایگاه واقعی مهندسـی را آن طور که
بایـد باشـد بـه حـد واقعی برسـانم ،در این صورت قطعـاً میتوانیم مابقی مشـکالت را نیـز حل کنیم.
مهندس ابراهیم باقریان پور :اولین گام ،حمایت از حقوق کلیهی مهندسین میباشد.

دکتر طاهره نصر :تنسیق امور مهندسین ،بند اول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.
مهنـدس مرتضـی شـریفی :شـعار مـن سـه محـور دارد ،اول شـفافیت در مبحـث تصمیـم گیریهـای
نظام مهندسی ،دوم عدالت در مبحث ارائه خدمات و سوم اقتدار در دفاع از حقوق اعضاء به حد مطلوب.

مهنـدس مرتضـی سـیف زاده :بایسـتی حضـور و مشـارکت اعضـاء را در نظام مهندسـی بیشـتر
کـرده تـا بتوانیـم این مشـارکتها را بـه یک اثر بـا ارزش تبدیل کنیـم و در رابطه با اشـتغال زایی نیز
علـی رغـم ایـن کـه قانـون وظیفهای بـرای هیئت مدیـره تعیین نکـرده اما سـعی خواهیم کـرد که به
طـور جـدی بـه آن فکر کرده و با دسـتگاه اجرایی تعامل داشـته باشـیم ،همچنیـن بتوانیم مبحث 22
مقـررات ملـی سـاختمان را که تـا کنون مقفـول مانده به اجـرا در آوریم.
دکتر محمدعلی هادیان فرد :شفاف سازی و از بین بردن قدرت طلبی و باندبازیهایی که متأسفانه
در نظام مهندسی وجود دارد.

دکتـر منصـور مصلی نـژاد :ایجاد یک جـو همدلی و یکپارچگـی در بین اعضـای هیئت مدیـره و برقراری
عدالت بین اعضاء در سیسـتم نظام مهندسـی تا همه بتوانند به طور یکسـان از منافع این سـازمان اسـتفاده
کنند.
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مهندس ابراهیم طهماسبی :ارتقاء جایگاه مهندسی.
مهندس مهـدی تدین :پایبند بـودن اعضاء بـه تعرفههای مصوب خدمات مهندسـی،
خصوصاً در بخش تأسیسـات و حفظ شـأن و جایگاه مهندسـی در جامعه.

مهندس سـید محسـن معیـن :اولیـن گام ،بازگرداندن اقتدار به سـازمان نظـام مهندسـی از طریق جلـب تعامل دسـتگاههایی که
بـا هـم مرتبطنـد و همچنیـن جلـب مشـارکت و وثـوق اعضای سـازمان نظام مهندسـی که بـه دالیل مختلـف دچار تزلزل شـدهاند.

مهندس بهزاد شاکرنیا:

در حاشیه انتخابات

تـا زمانـی کـه مجمـوع آراء مشـخص نشـده نمیتوانیـم وضعیـت انتخابـات را نسـبت بـه دورههـای قبل مقایسـه کنیم ،امـا چیزی کـه در حال حاضـر مدنظر میباشـد این
اسـت کـه انتخابـات مـورد اسـتقبال واقع شـده اسـت و از آن جایـی که انتخابـات را به صورت مکانیـزه برگزار کردهایم .یک رضایت نسـبی بیـن رأی دهندگان نیـز به وجود
آمده اسـت.
مهندس فرزاد رئیسی زاده:
خوشـبختانه بـا توجـه بـه ایـن کـه هر سـاله تعداد اعضای نظام مهندسـی سـازمان افزایـش مییابد ،انتظار مـیرود نیازهای جامعه ی مهندسـین برطرف شـود .یکـی از این
رویکردهایـی کـه میتوانـد ایـن موضـوع مهـم را جامع عمل بپوشـاند حضور مهندسـان در هنـگام انتخابات بوده که یـک تیم هیئت مدیره مناسـب انتخاب کـرده تا بتوانند
در جهـت نیـل بـه اهداف سـازمان و موضوعات نظام مهندسـی مـوارد را دنبال کنند.

مهندس مجید ولدان:
متأسـفانه امسـال آمـار شـرکت کنندههـا کمتـر از دوره هـای قبـل بـوده و ایـن به خاطـر رکودی اسـت که در صنعت سـاختمان بـه وجود آمده و مهندسـین نیـز وضعیت
معیشـتی خوبـی ندارنـد و نهادهایـی کـه بایسـتی از منافـع فعلـی و صنفی مهندسـین حمایت کننـد به این امـر کمتر توجـه می کنند.

مهندس پیمان محمدیان:
امیـدوارم کـه ایـن دوره از انتخابـات نظـام مهندسـی سـالمتر از دورههـای قبل برگزار شـده و افـرادی که انتخاب میشـوند بتوانند در جهـت ارتقای شـغلی و کیفی خدمات
مهندسـی قدمـی بردارنـد زیـرا همـان طـور کـه مـی دانید جامعه ی مهندسـی مظلـوم واقع شـده و با وجـودی که بیشتریـن خدمـات را ارائـه میدهند ،کمترین سـهم را
در سـاخت و سازهای شـهری دارند.
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دکتر هادی بیاتی مسئول کنترل و ارزیابی پروژه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

افزا یش کیفیت ساخت و ساز
وظیفه اصلی واحد کنترل و ارزیابی سازمان نظام مهندسی
اگـر بـه طـور کلـی بـه کیفیـت ساختوسـاز توجه کنیـم در
مییابیم که عوامل بسـیاری در دسـتیابی به کیفیت مطلوب
سـاختمان ،مؤثـر میباشـد کـه بعضـی از آنها نیـز از اهمیت
باالتـری برخوردار هسـتند .بدین منظور بایسـتی ابتدا قوانین
مقـررات ملـی سـاختمان را رعایت نمـوده و عالوه بـر آن باید
از سـازندگان ذیصلاح ،اسـتادکاران و کارگـران دارای کارت
مهـارت فنـی و مصالح با کیفیت و اسـتاندارد در ساختوسـاز
اسـتفاده کرده و نهایتأ مهندسـان ناظر و دسـتگاههای نظارتی
مانند شـهرداری ،نظام مهندسـی و  ...بایستی وظایفشـان را در
ایـن رابطه به درسـتی انجـام دهند.
دکتر هادی بیاتی در ادامه بیان کرد :عالوه بر عوامل ذکر شـده
نکات بسیار مهم دیگر در رابطه با افزایش کیفیت ساختوساز،
کنتـرل و ارزیابـی پروژهها توسـط دسـتگاههای نظارتی مانند
نظام مهندسـی ،اداره راه و شهرسازی ،شـهرداری و ( ...استفاده
ازکارشناسـان کنتـرل مضاعـف و ناظریـن عالـی) ،همچنیـن
افزایـش سـطح آگاهـی و دانـش مالکین میباشـد.
بنابرایـن مجمـوع مـوارد ذکـر شـده ماننـد زنجیـر متصـل
بـه یکدیگـر بوده و در صورتی که یکـی از آنها حذف گردد یا
به درسـتی وظیفهی خود را انجـام ندهد ،به کیفیت مطلوبی
که مدنظرمان اسـت دسـت نخواهیم یافت .وی افزود :حضور
سـازندگان ذیصلاح در پروژههـا یکـی از مهمتریـن عوامـل
بـوده زیـرا ناظریـن ،بازدیدهـا را بـه صـورت مقطعـی انجـام
میدهنـد ،در صورتـی که سـازندگان ذیصالح بـه طور تمام
وقـت در پروژههـا حضور داشـته و این عامل سـبب شـده که
نقـش آنهـا در پروژههـا بسـیار مهـم و پررنگتـر شـود و در
صورتـی کـه آنها به درسـتی بـه وظایف خود عمـل نمایند،
علاوه بـر افزایـش چشـمگیر کیفیت ساختوسـاز بـه دلیل
اجـرای فنی و اصولی و کنترلهای مسـتمر میتوانیم شـاهد
کاهـش زمـان اجـرا ،جلوگیـری از هدررفت مصالـح ،افزایش
ایمنـی و در نهایـت کاهش هزینه پروژه و  ...باشـیم .وی بیان
نمـود :بنابراین در این راسـتا نظام مهندسـی ،اقدامات مهمی
انجـام داده و با تشـکیل و حضور در جلسـاتی با کارشناسـان
شـورای فنـی اسـتان ،معاونـت فنـی و شهرسـازی ،اداره
راه و شهرسـازی ،اداره اسـتاندارد ،اسـتانداری ،انجمنهـای
صنفـی مختلـف و همچنین برگزاری سـمینارهای آموزشـی
برای مهندسـین و پیمانکاران ،سـعی برآن داشـته تا اهمیت
عمـل بـه قوانین مقررات ملی سـاختمان ،نقش مهندسـان و
دسـتگاههای نظارتـی ،به کارگیـری مصالح اسـتاندارد و غیره
را پررنگتـر کنـد زیـرا در صـورت عـدم رعایـت مـوارد فوق،
در صـورت بـروز زلزلـه ما شـاهد حادثههای تلخی چـون بم،
کرمانشـاه و  ...خواهیـم بود.
وی خاطـر نشـان کرد :در رابطه بـا این مبحث از آقایان مهندس
نامورچی ریاست محترم سـازمان ،مهندس دادخواه نائب رئیس

محتـرم و هـم چنیـن مهنـدس خواجه پـور ،که در این مسـیر
زحمات بسـیاری را متحمل شـدهاند کمال تشـکر را دارم.
دکتـر بیاتـی در رابطـه بـا واحـد کنتـرل و ارزیابـی سـازمان
نظام مهندسـی بیـان کرد :کارشناسـان کنتـرل مضاعف این
واحد از مهندسـانی که دارای پروانه اشـتغال بهکار مهندسـی
در پایه 1و 2میباشـند تشـکیل شـده و کنترل و ارزیابی اکثر
پروژههایـی کـه در سـطح اسـتان فـارس انجام میگیـرد زیر
نظر ایـن واحد میباشـد.
وی ادامـه داد :در حقیقـت وظیفـهی اصلـی واحـد کنتـرل و
ارزیابـی سـازمان نظـام مهندسـی ،نظـارت بـر حسـن انجام
تعهـدات مهندسـان ،اجرا مطابق نقشـههای مصـوب ،رعایت
مـوارد ایمنـی و  ...میباشـد کـه در نهایـت باعـث افزایـش
کیفیـت ساختوسـاز و غیـره میگـردد .البتـه ایـن واحـد
وظایـف مهـم دیگـری نیـز دارد .بنابرایـن ،این واحـد در کنار
دیگر دسـتگاههای نظارتی اسـتان ،وظیفهی کنترل و ارزیابی
پروژههـا را بـر عهـده دارد و در رابطـه بـا بحثهـای فنـی،
ایمنـی ،مصالح اسـتاندارد و  ...مـوارد ضروری را متذکر شـده
و در صـورت لـزوم ،بازدیدها تکرار خواهند شـد تا مـوارد رفع
نقـص شـده و بدان کیفیـت مطلوبی که مدنظرمان میباشـد
دسـت یابیم.
وی بیـان نمـود کـه بهطور کلی کنتـرل و ارزیابی سـازمان به
چند صـورت انجـام میپذیرد:

 -1بازبینی نقشـه های معماری و سـازه ساختمانهای
گروه الف برای شهرسـتان های فاقـد دفاتر نمایندگی
 -2کنتـرل سـاختمانهای گـروه الـف (اسـکلت
آجـری) :در شهرسـتانها کنتـرل مضاعـف توسـط
دفاتـر نمایندگـی در شهرسـتانها انجـام میشـود.
 -3کنتـرل سـاختمانهای بلنـد مرتبـه (اسـکلت
فلـزی و بتنی) گـروه ب و باالتـر :نظارت بر پـروژه ها
از طـرف اسـتان انجام مـی گیرد.
 -4کنترل سـاختمان های شهرسـتان صدرا :نظارت
سـاختمان ها از طریق نظام مهندسـی اسـتان انجام
میشو د .
 -5کنتـرل پـروژه هـای واقـع در شـهرک صنعتی:
نظارت توسـط سازمان نظام مهندسـی استان صورت
مـی گیرد.
در پایـان الزم میدانـم از زحمـات و همـکاری هـای معـاون
محتـرم واحد خدمات مهندسـی و کنترل پـروژه جناب آقای
مهنـدس کارگـر و دیگر اعضاء محترم واحد کنتـرل و ارزیابی
پـروژه آقایـان مهنـدس عمـادی ،مهندس فسـایی ،مهندس
آل سـعدی ،مهنـدس شـجاعی و خانمها مهنـدس عبدالهی
و مهنـدس فالح صفری ،همچنین کلیه کارشناسـان محترم
کنتـرل مضاعـف کـه با ایـن واحـد همـکاری دارند تشـکر و
قدردانـی نمایم.
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بررسی آزمایشگاهی استفاده همزمان از میکروسیلیس و فوق روان کننده
نسل چهارم بر خصوصیات مکانیکی و کارایی بتن
مهندس سحر پیرآلو
مهندس محمد صادق زاهدی

 .1مقدمه
اسـتفاده از مواد شـیمیایی در بتن ،به منظـور بهبود خواص
بتـن در حالـت تـازه و در زمان سـخت شـده با رشـد زیادی
مورد توجه صنعت بتن میباشـد .افزودنیهای شـیمیایی از
دهه سـوم قرن بیسـتم به طـور جدی مـورد توجه محققان
قـرار گرفتنـد و تاکنـون رشـد قابـل توجهـی هـم در زمینه
تنـوع ایـن مواد ،و هم اسـتقبال بازار از ایـن محصوالت بوده
اسـت .افزودنیهـای بتن به منظـور بهبود خـواص بتن تازه
در حیـن مصـرف و بهبـود کیفیـت بتن سـخت شـده و در
زمـان سـرویس دهـی میباشـد .روانـی بتن و تنظیـم زمان
گیـرش بتـن از خواصـی میباشـد کـه در بتـن تـازه حائـز
اهمیـت میباشـد .مـوارد قابـل توجه در بتن سـخت شـده،
مقاومـت بتـن ،تخلخل بتـن و دوام بتن میباشـد.
فـوق روان کنندههای بتن جزء افزودنیهای شـیمیایی بتن
به شـمار میآیند .ترکیبات اصلـی و فعال فوق روانکنندهها
موادی هسـتند که دارای فعالیت سـطحی زیادی میباشند.
فعالیت سـطحی بـاالی این مواد در سـطح مشـترک دو فاز
غیـر قابـل اختلاط باعث بـر هم کنـش نیروهـای فیزیکی
و شـیمیایی در ایـن سـطح میشـوند .ایـن مواد بـا فعالیت
سـطحی بـاال از لحظـه ورود بـه بتن توسـط ذرات سـیمان
جـذب شـده و بـه دلیـل داشـتن زنجیرههـای جانبـی در
سـاختار مولکولـی بـه آن ذرات بـار منفـی میدهنـد .ذرات
سـیمان بـه دلیـل باردار شـدن ( بارهـای همنام منفـی ) بر
اثـر دافعـه الکترواسـتاتیکی همدیگـر را دفـع میکننـد و از
یکدیگـر دور میگردند و در همـه جای بتن جای میگیرند.
بـه علاوه اینکـه ایـن خاصیـت پراکندگـی ذرات سـیمان
توسـط سـطح فعـال فـوق روان کنندههـا اسـتمرار مییابد
و باعـث حفـظ ایـن پراکندگی میشـود .بار منفـی به وجود
آمده اطراف ذرات سـیمان سـبب به وجود آمدن پوسـتهای
منظـم از مولکولهـای آب اطـراف هـر ذره شـده و از ایـن

طریـق موجب جدا نگه داشـته شـدن ذرات از هم میشـود.
آبـی کـه در ایـن مکانیسـم (جدا شـدن مولکولهـای آب از
سـایر ذرات) آزاد میشـود بـرای روان سـازی و بـاال بـردن
کارایـی بتـن فراهـم میگـردد .مکانیزم دیگری کـه طی آن
فـوق روان کنندههـا باعـث روانـی بتـن میگردنـد بـه ایـن
قـرار اسـت که نیـروی بیـن ذرات تودهای متشـکل از خمیر
سـیمان،که تمایـل دارنـد بـه شـکل زنجیرههای خوشـهای
در آینـد بـه وسـیله فـوق روان کنندههـا کاهـش مییابـد
و باعـث شکسـته شـدن زنجیرههـا میشـود .بنابرایـن ایـن
تودههـای متشـکل از خمیـر سـیمان راحـت روی یکدیگـر
میلغزنـد و از هـم دور نگـه داشـته میشـوند.
فـوق روان کنندههـای بتـن بـر اسـاس ترکیبات شـیمیایی
بـه چنـد دسـته  ) SMF( -1مالمین سـولفونات فرمالدئید
 ) SNF( -2نفتالیـن سـولفونات فرمالدئیـد ) LS ( -3
لیگنوسـولفوناتها  -4استر اسید سولفونیک  -5اسیدهای
پلـی کربوکسـیلیک و نمکهـای آنهـا تقسـیم بنـدی
میشـوند .در شـکل  1سـاختار پایـهای فـوق روان کننـده
پلـی کربوکسـیالت اتر مشـخص اسـت.
میکروسـیلیس مـادهای بـا واکنـش پذیری باالسـت کـه در
مقادیـر نسـبتاً کم بـرای افزایش خـواص بتن بـه کار میرود.
ایـن ماده محصـول جانبی تولید فلـزات خـاص در کورههای
قـوس الکتریکی اسـت .مصرف میکروسـیلیس سـبب اضافه
شـدن میلیونهـا میلیـون ذره بسـیار ریـز بـه مخلـوط بتن
میشـود .همـان طور که مصالح سـنگی ریزدانـه در فضاهای
خالی بین ذرات مصالح سـنگی درشـت دانه قـرار می گیرند،
میکروسـیلیس نیز در فضاهـای خالی بین دانههای سـیمان
قـرار میگیـرد .ایـن پدیـده را انباشـتگی ذرات یـا میکـرو _
پرشـدگی مـی نامنـد .حتـی اگـر میکروسـیلیس بـه طـور
شـیمیایی واکنـش ندهـد ،نیـز اثر میکرو -پرشـدگی سـبب

بهبودهای به سـزایی در ماهیت بتن می شود .میکروسیلیس
بـه دلیـل مقدار بسـیار باالی دی اکسـید سیلیسـیم آمورف،
یـک مـاده پوزوالنـی بسـیار واکنـش پذیـر در بتـن اسـت.
هنگامـی کـه سـیمان پرتلنـد در بتـن واکنـش مـی دهـد،
هیدروکسـید کلسـیم آزاد مـی کنـد .میکروسـیلیس بـا این
هیدروکسـید کلسـیم واکنش داده و یک ماده چسبنده دیگر
بـه نـام هیـدرات سـیلیکات کلسـیم را تشـکیل میدهد که
بسـیار شـبیه هیدرات سـیلیکات کلسـیم حاصل از سـیمان
پرتلند اسـت .این ماده چسـبنده خواص بتن میکروسیلیسی
سـخت شـده را بهبـود میدهد.
میکروسـیلیس بـه دلیل بهبود قابـل توجه خـواص بتن تازه
و سـخت شـده در بتـن مصـرف میشـود .اگرچـه پتانسـیل
مصرف میکروسـیلیس در بتن در اواخر دهه  1940شـناخته
شـده ،امـا ایـن ماده تـا زمانی کـه تکنولوژی دیگـری در بتن
توسـعه نیافتـه بـود ،به طـور گسـترده مصرف نمیشـد .این
تکنولـوژی عبـارت از مصرف پراکنده سـازهای قـوی بود که
بـا نـام مـواد افزودنی کاهنده قـوی آب یا فـوق روان کنندهها
شـناخته میشـوند .مصرف و توسعه میکروسـیلیس از زمانی
در بتـن امـکان پذیـر شـد که ایـن مـواد افزودنی شـیمیایی
در بـازار معرفـی و پذیرفتـه شـدند .میکروسـیلیس یـک
بهبـو د دهنـده خـواص مـاده اسـت و مـاده جایگزینـی برای
سـیمان نیسـت .خاکسـتر بادی یا سرباره آسیاب شـده کوره
آهـن گـدازی را میتـوان بـه جای سـیمان بـه کار بـرد .این
مواد به وفور همراه سـیمان و میکروسـیلیس به کار میروند.
در ایـن پژوهـش بـا افـزودن  0/20و  0/25درصـد
فوق روان کننده نسـل چهارم بر پایه ی پلی کربوکسـیالت
اتـر و  10و  15درصـد میکروسـیلیس به دو صـورت پودری
و ژلـه ای بـه بتـن ،به بررسـی تغییـرات مقاومت فشـاری و
کارایـی بتن پرداخته می شـود.

 .2مصالح مورد استفاده
 شن مصرفی در این تحقیق از معدن گله زن با وزن مخصوص ظاهری درون اشباع با سطح خشک ( ،2/64 )SSDدرصد جذب آب  0/95و درصد رطوبت 1/04میباشد. ماسه مورد استفاده از معدن خرم دره با وزن مخصوص درون اشباع با سطح خشک ( ،2/59 )SSDدرصد جذب آب  ،3/46درصد رطوبت اولیه  2/01و مدول نرمی  3/59میباشد. سیمان مورد استفاده در این تحقیق از نوع پرتلند تیپ  2محصول کارخانه سیمان فارس ،دارای وزن مخصوص  3/184گرم بر سانتیمترمکعب میباشد. میکروسـیلیس مورد اسـتفاده در این تحقیق پودر میکروسـیلیس محصول شـرکت فروسـیلیس ایران می باشـد .میکروسـیلیس مصرف شـده در این تحقیق به صورت پودری تولید میشـودکـه بـرای اسـتفاده از آن به صورت ژل ،پودر میکروسـیلیس با مقدار مناسـبی آب مخلـوط می گردد.
 در این پژوهش از فوق روان کننده  SP200محصول شرکت سیوان سازان شیراز با رنگ قهوهای روشن و وزن مخصوص  1/1 ± 0/03گرم در سانتی متر مکعب استفاده شده است. -آب مصرفی در این پژوهش آب شرب شهر شیراز می باشد.

 .3طرح اختالط مصرفی
پـس از انتخـاب مصالـح مناسـب ،نسـبتی بهینـه بـرای طـرح اختالط انتخـاب مینمایـم .در پژوهش پیـش رو مقدار بادامی ،ماسـه ،سـیمان و آب ثابت میباشـد .میکروسـیلیس به دو شـکل
پـودری و ژلـهای در دو مقـدار  10و  15درصـد سـیمان ،و فـوق روان کننـده  ،SP200بـه مقدار  0/20و  0/25درصد سـیمان اسـتفاده شـده اسـت .نحـوه نامگذاری نمونهها بدین صورت اسـت
کـه حـرف  Cبـه معنـای  ،Concreteحـرف  Pابتـدای کلمـه ی  Powderبه معنای اسـتفاده از میکروسـیلیس پـودری ،حرف  Gابتـدای کلمه  Gelبه معنای اسـتفاده از ژل میکروسـیلیس ،
حـرف  Sابتـدای کلمـه  Superplasticizerبـه معنـای اسـتفاده از فـوق روان کننـده میباشـد .اعداد موجود در نام هر کدام از طرحها نیز نشـان دهنده مقدار اسـتفاده شـده از میکروسـیلیس
یـا فـوق روان کننـده میباشـد .در جـدول 1جزئیـات طرح اختلاط مصرفی را نشـان میدهد.
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جدول .1جزئیات طرح اختالط ها

 .4ساخت و عمل آوری نمونه های آزمایشگاهی
بـرای سـاخت بتـن در آزمایشـگاه از خالطه اسـتفاده شـده
اسـت و بـه ایـن منظـور ابتـدا سـنگدانهها را در خالطـه
ریختـه و سـپس میکروسـیلیس و بعـد سـیمان و در انتهـا
آب و فـوق روان کننـده بـه مخلوط اضافه گردیدنـد .در این
مطالعـه یـک بتـن کنترلی بـا نسـبت آب به سـیمان ()0/5
در نظـر گرفتـه شـده اسـت .در طرحهـای دیگـر بـه میزان
 10و  15درصـد میکروسـیلیس بـه صـورت پـودر و ژل و
 0/2و  0/25درصـد فـوق روان کننـده پلـی کربوکسـیالت

اتـر اسـتفاده شـده اسـت .قالـب گیـری نمونههـای مکعبی

بـا بتن تازه بـا اسـتفاده از اسـتاندارد BS 1881 Part 116

انجـام میشـود .بتـن را در  3الیه درون قالـب 15*15*15
سـانتی متـری ریخته و توسـط میلـه تراکم به هـر الیه 25
ضربـه وارد میکنیـم .پس از پر شـدن الیه سـوم ،با کاردک
سـطح بتن را صـاف مینماییم.
عمـل آوری نمونههـای مکعبی بتن با اسـتفاده از اسـتاندارد
 BS 1881 Part 111انجـام میشـود .نمونههای مکعبی را

بـه مـدت  20الی  48سـاعت در هـوای آزاد درون قالب قرار
میدهیـم پـس از خـارج کـردن آنهـا از قالـب نمونههـا را
درون حوضچه آب اشـباع شـده با آهک قـرار میدهیم پس
از مـدت  7و  28روز نمونههـا را از آب بیـرون آورده ،آنهـا
را مدتـی در هـوای آزاد میگذاریـم تـا آب اضافـی از سـطح
آنها خارج شـود.
تمامـی آزمایشهـا در آزمایشـگاه شـرکت سـیوان سـازان
جنـوب آزمـا در شـهر شـیراز انجـام گرفتـه اسـت.

 .5آزمایش اسالمپ
روانـی را قابلیـت تحـرک نسـبی یـا توانایـی بتـن و یـا مالت تازه مخلوط شـده بـرای جریـان یافتن مینامنـد .این خاصیـت بتن توسـط آزمایش اسلامپ بدسـت میآید.آزمایش اسلامپ بر
اسـاس ASTM C 143-90انجـام میشـود .نمونـه ای از بتـن تـازه در قالبـی بـه شـکل مخـروط ناقـص در سـه مرحله ریخته میشـود و توسـط یک میله متراکـم میگردد .سـپس قالب باال
آورده میشـود و بتـن نشسـت میکنـد .فاصلـه بیـن وضعیـت اولیه و وضعیت تغییر شـکل یافته بتن در مرکز سـطح باالیی آن اندازه گرفته میشـود و به عنوان اسلامپ بتن گزارش میشـود.

 .6آزمایش مقاومت فشاری
تعییـن مقاومـت فشـاری بتـن سـخت شـده بـر اسـاس اسـتاندارد  BS 1881 Part 166بـا قالبهـای مکعبی شـکل به ضلع  15سـانتی متر انجام میشـود .هـر نمونه مکعبـی را داخل
دسـتگاه پـرس هیدرولیکـی قـرارداده ،بـه گونـهای کـه دقیقـا در مرکـز صفحه ماشـین جای گیـرد .دسـتگاه را تحت بارگـذاری یکنواخـت قـرارداده ،بهطوریکـه آهنگ ازدیـاد تنش در
ثانیـه باشـد بـه محـض شکسـتن قسـمتی از نمونـه ،بارگذاری دسـتگاه متوقف شـده وحداکثر نیـروی وارده بر سـطح تماس نمونه با صفحات فلزی بر روی نمایشـگر دسـتگاه بر حسـب
 tonنشـان داده میشـود ،بـا داشـتن حداکثـر نیـروی وارده و سـطح بارگـذاری شـده و میتـوان مقاومت فشـاری آزمونههـا را تعیین کرد.

 .7نتیجه گیری
 -1افـزودن فـوق روان کننـده نسـل چهـارم بـه میـزان
 0/20و  0/25درصـد وزن سـیمان ،بـه تنهایـی در بتـن
باعـث افزایـش قابـل توجه اسلامپ بتن میگـردد که این
افزایـش اسلامپ باعـث افزایـش روانـی در بتـن میگردد.
 -2افـزودن فـوقروان کننده نسـل چهارم به میـزان 0/20
درصـد وزنـی سـیمان ،بـه تنهایـی در بتـن باعـث 0/73
افزایـش در مقاومـت فشـاری  7روزه بتـن نسـبت بـه بتن
شـاهد و کاهش مقاومت فشـاری  28روزه به مقدار 1/65
درصـد نسـبت بـه بتن شـاهد میگـردد.
 -3افـزودن فوق روان کننده نسـل چهارم بـه میزان 0/25
درصـد وزنـی سـیمان ،بـه تنهایـی در بتـن باعـث افزایش
 16/95و  3/68درصـدی بـه ترتیب در مقاومت فشـاری 7

و  28روزه بتـن نسـبت بـه بتـن شـاهد میگردد.
 -4اسـتفاده از  10و  15درصـد میکروسـیلیس پـودری و
ژلـهای بـه تنهایـی در بتن باعـث کاهش اسلامپ و روانی
بتـن میگـردد .کـه در نتیجـهی آن مخلـوط بتنی بسـیار
سـفت و سـخت شـده و در نتیجـه فاقـد کارایـی مطلـوب
میباشـد.
 -5افـزودن  10و  15درصـد میکروسـیلیس پـودری و
ژلـهای بـه تنهایـی در بتن باعـث افزایش مقاومت فشـاری
 7و  28روزه بتـن میگـردد کـه بیشـترین مقاومـت 28
روزه در بیـن طرحهـا  45/54مگاپاسـکال ،مربـوط به طرح
 C-G10بـا  10درصـد ژل میکروسـیلیس مـی باشـد .این
طـرح افزایـش مقاومـت  56/5درصـدی نسـبت بـه بتـن

شـاهد را دارا مـی باشـد.
 -6در طرح های ترکیبی ( اسـتفاده از میکروسیلیس و فوق
روان کننـده بـه صورت همزمان) ،افزودن میکروسـیلیس به
مخلـوط بتـن باعـث کنتـرل اسلامپ و روانی زیـاد بتن در
حضـور فـوق روان کننده میگردد .از طرفی میکروسـیلیس
باعـث افزایش حدود  40-65درصدی مقاومت فشـاری بتن
نسـبت بـه بتن شـاهد میگردد.
 -7در طرحهـای ترکیبـی بیشـترین مقاومـت را طـرح
 S20-C-G15و  S25-C-G15بـا مقاومـت فشـاری 28
روزه بـه ترتیـب  46/78و  48/24را دارا میباشـند کـه بـه
صورت میانگین  63درصد افزایش مقاومت فشـاری نسـبت
بـه بتـن شـاهد دارند.
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