
این کتاب در اصل برای دانش��جویان در حال تحصیل در دانش��گاه ها، کالج ها، و پلی تکنیک هاست و البته قصد دارند 
آن را به طور حرفه ای مورد اس��تفاده قرار دهند، نگاش��ته شده اس��ت. از آنجایی که کتاب به زبان انگلیسی است و از 
هر دو سیس��تم یکاهای SI و سیس��تم یکاهای انگلیسی استفاده می کند، در بسیاری از کشورها و احتمااًل در سرتاسر 

جهان موردتوجه قرار گرفته است. 
در س��ال های اخیر، شیوع زیاد گس��یختگی بتن در سازه های بتنی، مانند پل ها، ساختمان ها، روسازی ها و باندهای 
پرواز، روشنگر این مطلب است که مهندسان حرفه ای همواره دانش کافی از بتن ندارند. شاید این امر ناشی از نداشتن 
آگاهی و اطمینان کافی از انتخاب اجزای تش��کیل دهنده مناس��ب برای س��اخت بتن، حصول یک مخلوط مناسب و 
اجرای صحیح کارهای بتنی باش��د. به نظر نمی رس��د که هم��واره اثر اقلیم، دما و ش��رایط محیطی به منظور حصول 

اطمینان از پایداری و دوام سازه های بتن در نظر گرفته شده باشند. 
چاره این مش��کالت در یادگیری هم زمان تکنولوژی بتن با طراحی س��ازه ای نهفته اس��ت، زیرا هدف از یادگیری 
 ش��ناخت بتن و رفتار آن، اس��تفاده در طراحی س��ازه ای  اس��ت. طوری که خصوصیات موردنظر کاماًل حاصل شده و 
با گذشت زمان و عوامل محیطی آسیب نبیند. درواقع، طراح سازه ای باید به اندازۀ کافی با بتن آشنا باشد، طوری که 
جزئیات س��ازه ای را بر مبنای درکی صحیح از چگونگی رفتار بتن تحت بار، تغییرات رطوبتی و دمایی، ش��رایط نسبی 

محیطی، و قرارگیری در معرض محیط های صنعتی طراحی کند. این کتاب، این نیازها را برآورده می کند. 
از آنجایی که س��اخت و س��از براساس اسناد قرارداد و مشخصات فنی انجام می ش��وند، خصوصیات گوناگون بتن 
برحس��ب اس��تانداردهای ملی و روش های آزمایش به رسمیت شناخته شده تعیین می ش��وند. این کتاب به مهم ترین 
اس��تانداردهای انگلیس��ی، اروپایی، و امریکایی ارجاع داده و نشان می دهد که آنها چگونه جنبه های اساسی رفتار بتن 

را به یکدیگر متصل می کنند. 
یک مهندس در ساخت یک سازه بتنی از ساخت یک سد گرفته تا باند پرواز، از پل تا یک ساختمان بلند مرتبه باید 
تمام اجزای مخلوط بتن را تعیین کند و برخالف فوالد نمی تواند بتن مورد نظر خود را براس��اس کاتالوگ تولیدکننده 
خریداری کند. این کتاب، دو روش طرح اختالط انگلیسی و امریکایی را که متداول تر از روش های دیگر است، همراه 

با مثال های کامل شرح می دهد. 
ویراست دوم کتاب شامل توضیحات و حتی اصالحاتی است که به دو منظور انجام شده اند. 

نخس��ت، طی 22 س��الی که کتاب تکنولوژی بتن چاپ شده اس��ت، یعنی از سال 1987، تغییرات و پیشرفت هایی 
 در دانش تکنولوژی بتن ایجاد ش��ده اس��ت. عالوه بر این، اس��تانداردهای جدید زیادی منتش��ر ش��ده اند، که نه تنها 
از نظر فنی پیش��رفت کرده اند، بلکه تغییراتی از نظر محدوده مش��خصات و پذیرش خصوصیات در آنها صورت گرفته 
اس��ت. اس��تانداردهای ملی قدیمی انگلیسی شامل تمامی این موارد هس��تند، اما آنها منسوخ شده و با استانداردهای 
اروپایی که در 27 کش��ور اتحادیه اروپا و همچنین س��وئیس، نروژ و ایس��لند مورد اس��تفاده قرار می گیرند، جایگزین 
ش��ده اند. بنابراین، کتابی که از اس��تانداردهای جدید بهره می برد، احتمااًل در تمامی این کشورها و کشورهای دیگر، 
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به ویژه در کش��ورهای آس��یایی و افریقایی که کاماًل یا تا حدی به اس��تانداردهای اروپایی و امریکایی تکیه می کنند، 
می تواند مفید باش��د. همچنین این کتاب از اس��تانداردهای امریکایی که توس��ط انجمن امریکایی آزمایش و مصالح 
)ASTM( و استانداردها و راهنمایی هایی که توسط مؤسسه بتن امریکا )ACI( منتشر شده است، بهره می برد. کتابی 

که برای استفاده جهانی نگاشته می شود باید تمامی این پیشرفت ها را بازتاب دهد. 
عالوه بر به روز ش��دن اس��تانداردها، ویراست دوم کتاب ش��امل مطالبی جدید در مورد پیشرفت های به دست آمده 
در تکنولوژی بتن اس��ت. بخصوص این ویراست دارای بخش هایی در مورد پرکننده های مواد سیمانی، مواد افزودنی 
ضدآب و ضدباکتری، مصالح س��نگی بازیافتی و بتن خودتراکم اس��ت. از طرف دیگر، بتن های گوگردی که در آغاز با 

سرو صدای زیادی معرفی شدند، ولی مصرف آنها مدت زیادی طول نکشید، از این کتاب حذف شده اند. 
در پایان، باید توجه داشت از آنجایی که ساخت خوب یک سازه بتنی نگرانی مشترک مهندس سازه و پیمانکار است، 
هر مهندس فارغ التحصیل با هر گرایش تحصیلی باید با تکنولوژی بتن آش��نایی داشته باشد، زیرا حتی در صورتی که 
تخصص وی بتن نباش��د، همچنان برای دیوارهای حائل، فونداسیون ها، ضدحریق ساختن و پرداخت کاری و تعدادی 
از کارهای دیگر به بتن نیاز دارد. بنابراین به مهندس��ان توصیه می ش��ود با مطالعه مطالب این کتاب به طور کامل با 

بتن آشنا شوند. 
دلیل دوم برای ویراست جدید کتاب تکنولوژی بتن ظریف تر است. ویرایش اول مدت زمان بسیار طوالنی در جهان 
فنی مورد پذیرش قرار گرفته اس��ت. تجدیدنظرها و اصالح های جزئی در 15 مرتبه چاپ از این کتاب وجود دارد. ما 
به این احترام ملموس که به کیفیت کتاب ما گذاش��ته ش��ده است، افتخار می کنیم، اما احساس می کنیم که نباید در 
افتخارمان توقف کنیم. اعتمادی که به ما ش��ده است، درخور تالشی برای ایجاد یک نسخه بهتر از کتاب تکنولوژی 

بتن است. ما امیدواریم این نسخه ماندگاری بیشتری داشته باشد. البته انجام این مهم در دستان خوانندگان است.



امروزه به بتن نه تنها به عنوان پرمصرف ترین مصالح س��اختمانی بلکه به چش��م محل��ی برای دفع ضایعات نیز نگاه 
می ش��ود. س��االنه، میلیون ها تن ضایعات ساختمانی و صنعتی از قبیل دوده س��یلیس، خاکستر بادی، شیشه، فلزات، 
آس��فالت، الس��تیک و غیره در سراسر جهان تولید می شود که دفن آنها متضمن هزینه های باال و همچنین نارضایتی 
مردم محلی و س��ازمان های حفظ محیط زیس��ت اس��ت. در هر حال، تولید یک کارخانه را به خاطر محصوالت جانبی 
آن و ی��ا تخریب یک س��ازه ک��ه هزینه های تعمیر و نگهداری آن بیش از هزینه س��اخت مجدد و نگهداری در طول 
عمر جدیدش ش��ده اس��ت، نمی توان متوقف کرد. شاید یکی از راه حل ها برای رهایی از این مشکل، مصرف این گونه 
ضایعات در بتن باش��د، و تحسین برانگیز اس��ت. اگر دانش کافی در این زمینه بتواند عالوه بر کاهش استخراج مواد 
اولیه از دل طبیعت و دفن ضایعات در محیط زیس��ت س��بب بهبود خواص بلندمدت بتن شود که درواقع همان عامل 
دوام و بقای س��ازه اس��ت، موجب رضایت مندی جامع و پیشرفت اقتصادی کشور خواهد شد. البته این دانش به دست 

نمی آید، مگر اینکه مفاهیم اولیه تکنولوژی بتن به خوبی درک شود. 
کتاب تکنولوژی بتن اثر آدام ام. نویل و جی. جی. بروکس نیازی به معرفی ندارد. بیش از 20 س��ال اس��ت که این 
کتاب در مراکز دانش��گاهی سراسر جهان تدریس می شود و ش��اید یکی از نکات برجسته آن را باید چنین ماندگاری 
بدون تغییر در محتوای کتاب دانس��ت. در هر حال، همان گونه که در پیش��گفتار مؤلفان نیز ذکر ش��ده است، دانش و 
تکنولوژی روز به روز در حال پیش��رفت اس��ت و هر چند سال یک بار تغییراتی در استانداردها مشاهده می شود. باعث 

خوشوقتی است که این تغییرات در ویراست دوم کتاب تکنولوژی بتن اعمال شده است. 
امیدواری��م، ترجم��ه حاضر تا حدی قوی باش��د که بتواند محت��وای کتاب را آن گونه که مدنظر نویس��ندگان بوده 
اس��ت به خوانندگان محترم انتقال دهد و انتظار داریم، مطالب کتاب بتواند جامعه مهندس��ان جوان ایران را به س��وی  

پیشرفت های جهانی و آنچه که امروزه در تکنولوژی بتن مطرح می شود، سوق دهد. 
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