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   سازمان ملي استانداردةمقدم
يابي به اطالعات و  ها دامنه وسيعي از حقوق و وظايف شامل حق امنيت، سالمت و دست دولت

وظيفه حفاظت محيط زيست، احترام به ايمني، استقالل و حريم خصوصي ديگران را تعيين 
ن حقوق و عمل به اين وظايف را هاي الزم براي استفاده از اي كنند و استانداردها خط مشي مي

  . سازند روشن مي
هاي  در دنياي امروز انتظارات مردم از استانداردها افزايش يافته و اميد است كه سازمان

هاي اقتصادي، تسهيل تجارت، توليد با كيفيت،  هاي موجود در دنيا مانند بحران استاندارد چالش
عات، استفاده بهينه از منابع آب، غذا و هواي محيطي، مديريت انرژي، فناوري اطال مسائل زيست

استانداردسازي نيل به كيفيت باالتر با هزينه كمتر . سالم را با ارائه استانداردها حل و فصل نمايد
. سازد كنندگان آسان مي را با ايجاد اطمينان از وجود رقابت سالم و آينده روشن بين مصرف

المللي تدوين استاندارد و  هاي بين هاي سازمان فعاليتكنيم،  همچنانكه به سوي آينده حركت مي
هاي جديدي كه اقتصاد جهاني را هدايت  مؤسسات ملي استاندارد با تسهيل توسعه و نشر فناوري

  . رسانند كنند، تمامي ساكنان جهان را در بهبود زندگي ياري مي مي
 اطمينان از وجود رقابت ميان استانداردسازي نيل به كيفيت باالتر با هزينه كمتر را با ايجاد

پذير و انتخاب آگاهانه تجهيزات و خدمات مورد خريداري را براي  فروشندگان امكان
جانبه در كشور با سرعت  براي آنكه بتوان در راستان توسعة همه. سازد كنندگان آسان مي مصرف

قرار گيريم كه توليد هر اي  هاي علمي و توأم با دانايي گام برداشت بايد در نقطه و مبتني بر روش
  .كاال، ارائه هر خدمت و مبادلة هر كاال مطابق با استاندارد صورت گيرد

با اين توصيف در راستاي تشويق مهندسان عمران و متوليان ساخت و ساز به مصرف 
دانيم كه خوانندگان اين كتاب را به مطابقت دادن  مصالح ساختماني استاندارد بر خود الزم مي

، تحت 13278هاي بيان شده در استاندارد ملي  يس مصرفي و مصالح مشابه با ويژگيميكروسيل
رهنمون “ ها  ويژگي-هاي سيماني مورد استفاده در مخلوط) ميكروسيليس(سيليس  دوده”عنوان 
 . سازيم

  ملي استاندارد سازمان                                                                                      

 ه



 

ز  

  
  
    مؤلفمقدمة
نما در واقع اطالعات كاربردي را براي افرادي كه با ميكروسيليس يا بتن ميكروسيليسي اين راه
تواند براي طراحان،  هاي مختلف اين راهنما مي فصل. ، گردآوري كرده استدارندكار سر و 

شامل اين راهنما . هاي بتني درخور توجه باشد توليدكنندگان، پيمانكاران يا بازرسان پروژه
  : است هاي زير فصل
 يست و چگونه در اطالعات اوليه در مورد اينكه ميكروسيليس چشامل  .2 و 1 هاي فصل

  .شود بتن مصرف مي
  دهد  مصارف اوليه ميكروسيليس در بتن را شرح مي.3فصل . 
  مدارك موجود ازشامل  .4فصلACI،ASTMو ،AASHTO  كه ميكروسيليس را

 . اند شرح داده و مشخص كرده
  كردن ميكروسيليس و بتن ميكروسيليسي را ارائه  هايي در مورد مشخص  توصيه.5فصل

 . دهد مي
  بندي بتن ميكروسيليسي براي كاربردهاي   اطالعات تفصيلي در مورد نسبت.6فصل

 . دهد مختلف را ارائه مي
  دهد كار با ميكروسيليس در يك كارخانه بتن را ارائه ميهايي در مورد   توصيه.7فصل . 
  ها و   پلعرشةكاري بتن ميكروسيليسي  ريزي و پرداخت هايي براي بتن  توصيه.8فصل

 . دهد ها را ارائه مي سازي ساير كف
  هايي را   و توصيهدهد را شرح ميكار كردن با ميكروسيليس  هاي مربوط به نگراني .9فصل

 . دهد خصي ارائه ميبراي محافظت ش
  ها را گردآوري كرده است  منابع ساير فصل.10فصل  . 

  
  لنده. ترنس سي               
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   مترجمين مقدمة

ترين مصالح ساختماني بلكه به چشم محلي براي دفن   پرمصرفعنوان بهامروزه به بتن نه تنها 
 همانند و ساختمانيها تن ضايعات صنعتي  ساالنه، ميليون. شود ضايعات نيز نگاه مي

ميكروسيليس، خاكستربادي، شيشه، فلزات، آسفالت، الستيك و غيره در سراسر جهان توليد 
هاي  هاي باال و همچنين نارضايتي مردم محلي و سازمان شود كه دفن آنها متضمن هزينه مي

 1 به خاطر محصوالت جانبيتوان حال، توليد يك كارخانه را نمي هر در. زيست است حفظ محيط
، اند  هوشمندانه كه طرفداران توسعه پايدار در اين رابطه پيشنهاد كردهحل راه. متوقف كردآن 

  . هاي كاربردي مختلف است محصوالت در زمينهمصرف اين 
رويه سيمان پرتلند در سراسر جهان يكي از چالش برانگيزترين مسائل  توليد و مصرف بي

1طور معمول براي توليد يك تن سيمان به بيش از به. آيد ب ميحسا محيطي به زيست  تن /5
اكسيد در محيط  اي از جمله كربن دي ازاي آن يك تن گاز گلخانه مواد اوليه نياز است كه به

 است كه به فكر داران محيط زيست را بر آن داشته اين چالش دوست. شود طبيعي منتشر مي
 هاي توليد فروسيليسيم و سيليسيم فلزي  از دودكش كارخانهاي كه آوري دوده جمع. چاره باشند
 .استبخشي از سيمان يك راه حل مناسب عنوان  شود و جايگزين كردن آن به متصاعد مي

 عالوه بر كاهش ،شناسند سيليس مي  اين دوده كه آن را به ميكروسيليس يا دودهمصرف
گردد كه در واقع همان  مي، سبب بهبود خواص بلندمدت بتن  طبيعتراج مواد اوليه از دلاستخ

مندي جامعه و پيشرفت اقتصادي كشور را  عامل دوام و بقاي سازه است، و در نهايت رضايت
   . دارددنبال  به

دليل بهبود خواص مكانيكي و  آوري ميكروسيليس عالوه بر مسائل زيست محيطي، به جمع
با اندازه ذرات  غيربلوري مادةاين . ايش دوام بتن در دهة اخير مورد توجه قرار گرفته استافز

 مصرف و براى  بوده پوزوالنىاً شديداكسيد، سيليسيم دي درصد 85 داشتن بيش از ميكروني و با
                                                                                                         

اصطالحي است كه به تازگي وارد ادبيات جهان شده است و بـه مـوادي اطـالق                 ) by-product( محصول جانبي    .1
امـا امـروزه   . شـد  در گذشته اين مـواد، ضـايعات ناميـده مـي         . باشند  كه محصول اصلي يك صنعت نمي     شود    مي

كـار   طرفداران توسعه پايدار اصطالح محصول جانبي را براي تأكيد بر قابل استفاده و مفيد بـودن ايـن مـواد بـه     
   .برند مي
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اگرچه در اين كتاب مزاياي مصرف اين ماده در بتن .  در بتن مناسب است سيمانيمادةعنوان  به
 به مصرف اين ماده  تفصيل شرح داده شده است، اما شايسته است، توجه خوانندگان كتاب رابه

دليل  اين ماده به. فارس كه مسأله دوام بتن در آن حياتي است، جلب كنيم در سواحل خليج
خوانندگان محترم . دهد يون كلر، دوام بتن را در اين سواحل افزايش ميكاهش نفوذپذيري 

دست آمده از بتن معمولي و بتن حاوي ميكروسيليس در شرايط   مقايسه نتايج بهتوانند براي مي
فارس به گزارش تحقيقي مركز تحقيقات ساختمان و  معمولي و شرايط حاكم بر منطقه خليج

سيليس توليدي شركت صنايع فروآلياژ ايران در  بررسي تأثير كاربرد دوده”مسكن تحت عنوان 
هايي كه ميكروسيليس در آنها مصرف شده است،  از جمله پروژه. يندمراجعه نما“ 1388 تير -بتن
ها، مخازن، استخرها،  ها، شمع ها، سرريز تاج سدها، پل هاي بلند، اسكله توان به ساختمان مي

   .ساخته اشاره كرد هاي بزرگ و قطعات پيش ها، فونداسيون باشگاه
انتظار   مواد سيماني باشد واميدواريم، كتاب حاضر ابزار سودمندي جهت انتخاب صحيح

اي به حفظ محيط زيست و توسعه پايدار  داريم طراحان در كنار طرح مخلوط بهينه، توجه ويژه
   .ايران عزيزمان داشته باشند

پور در تطبيق  اي كه جناب آقاي دكتر كامران معيني ، از صرف وقت و توجهدر پايان جا دارد
اند و همچنين از دقت واحد توليد   مصطلح است، نمودهترجمه كتاب با آنچه در صنعت متالورژي

تقدير مديريت مؤسسه، جناب آقاي مهندس علي  نشر نگارنده دانش و نيز دقت و وسواس قابل
  . كالنتري كمال تشكر را نماييم

  
  رپواكبر رمضانيان علي               

  )استاد دانشگاه صنعتي اميركبير(            
  

   اعرابينگين           




