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 ایرانهمایش ملّی مهندسی سازه اولّین 

 هاي هتل المپیک ، تهران، مركز همایش2131دیماه  11و  12
 

 1-171کد مقاله:                                                                                                                        

 های یخبندان و ذوب یخسیکلهای متفاوت در برابر بتن با چگالیبررسی دوام فوم

4حیی احمدیی، 3لی قیامیع، 2یندا بقیع ،1یمنصور قلعه نو
 

 مشهد فردوسی دانشگاه ،عضو هیأت علمی -1

 دانشگاه مهندسی های فناوری نوین قوچان، عضو هیأت علمی -2

 مشهد دانشگاه اقبال الهوری، عضو هیأت علمی -3

 y.ahmadi1985@gmail.com، مشهد اقبال الهوری ، دانشگاهکارشناسی ارشد -4

 

 چکیده
ساز روز و های سبک در صنعت ساختترین ماده پس از آب و به ویژه بتنترین مصالح ساختمانی قرن حاضر و پرمصرفبتن به عنوان یکی از مهم

یخبندان و ذوب یخ و در نهایت های های متفاوت در برابر سیکلبتن با چگالییابد. هدف از این پژوهش، بررسی دوام فومبه روز گسترش می

باشد. مصالح تواند در معرض مستقیم عوامل جوی و سیکل یخبندان قرار گیرد، میبتن میی چگالی فومتشخیص این مطلب که در کدام محدوده

-، الیاف پلیAK-350بجنورد، ماسه بادی، فوم پروتئینه  IIقرار دارد و شامل سیمان تیپ  ASTMی استاندارد مصرفی در این آزمایش در محدوده

الی  1، میزان فوم و الیاف 11/1~33/0، نسبت ماسه بادی به سیمان5/0~4/0ها باشد. در این آزمایش نسبت آب به سیمان نمونهپروپیلن و آب می

Kg/m
پذیرد تعدادی نمونه مورد آزمون ورت آب انجام میکه یخبندان و ذوب هر دو در مجا ASTM C 666-84باشد. مطابق استاندارد می 4 3

سیکل یخبندان که دمای انجماد  120و  00ها قبل و بعد از یخبندان و ذوب قرار گرفتند و مقاومت فشاری، میزان جذب آب، وزن خشک نمونه

فت وزن، درصد افت مقاومت فشاری و پوسته اند. طبق استاندارد درصد اگیری گردید، مورد آزمایش قرار گرفته+ اندازه4℃و دمای ذوب  -11℃

بتن مدنظر قرار گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل سیکل یخبندان معیارهای ارزیابی فوم 120و  00ها بعد از شدن و شکل ابعادی نمونه

، 000های . تنها چگالیشده استفاده است SPSSافزار مشاهدات و بررسی تأیید یا رد فرضیات تحقیق، از روش آماری آنالیز واریانس توسط نرم

Kg/mو  1000
بتن که در اند. با توجه به این موضوع برای استفاده از فومسیکل یخبندان دچار پوسته شدن رویه نمونه شده 120پس از  31100

Kg/mالی  1100ی در محدوده هاییمعرض سیکل یخبندان قرار دارد باید چگالی
 مورد استفاده گیرند. 31000

 بتن، سیکل یخبندان و ذوب یخ، مقاومت فشاری، دوام بتن سبکهای سبک فومی، بتن سبک، فومبتن :کلمات کلیدی
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 قدمهم

 سوی از قبول قابل فشاری مقاومت و صوتی و حرارتی خصوصیات ،ها سازه یهمرد بار کاهش چون مزایایی دلیله ب سبک هایبتن از استفاده امروزه

 بتن این . است کفی بتن یا فومی بتن نوع از سلولی ساختار با سبک بتن ها بتن این انواع از یکی . است رشد به رو ، ساختمان صنعت اندرکاران دست

 و دارد سال 5000 حدود در حتی و کهن بسیار قدمتی سلولی ساختار با بتن لبتها. [1]است شده ابداع ها یسوئد توسط دوم جهانی جنگ اواخر در

 گرفته یم انجام مخلوط به حیوانات خون افزودن توسط حفره ایجاد و تخلخل زمان آن در ، است شده یافت مصر و ایران در آن از شواهدی

 بیشتری استقبال با روز به روز آن را از استفاده که است خود به منحصر مزایای دارای مذکور مزایای بر عالوه فومی بتن جهت هر. به [2و1]است

 همزن و سازفوم دستگاه یک با آن ساده تولید امکان و پیچیده تجهیزات و کارگاه به فومی بتن نیاز عدم د ازان عبارت مزایا این اهم .است نموده رو روبه

 ازیموردن مصالح اقعر ودآن.  اختالط طرح در خاص یها یافزودن و دانه سنگ ، مواد از استفاده به نیاز عدم و کم اولیه یگذار هیسرمابه  نیاز ، سایت در

 .[3]است معمولی بتن یک مصالح زدانهیر مصالح تقریباً همان فومی بتن

    مواد مصرفی

در این  .[5-4]ازآنجاکه کیفیت سیمان در تولید یک بتن خوب بسیار مؤثر است باید در انتخاب سیمان دقت نظر داشتسیمان:  .1

 بجنورد استفاده شد. IIپژوهش از سیمان تیپ 

شود.  یماین فوم پروتئینه بوده که بر پایه ترکیبات پروتئینه تولید  .نام دارد AK350در آزمایش  شده استفادهفوم فوم مصرفی:  .2

AK350 .یز و ر ی تولیدی با فوم پروتئینه بسیار فشرده،ها حباببه ذکر است  الزم سازگاری بسیار مناسبی با ترکیبات سیمان دارد

ی نسبت به فوم شیمیایی تر مطلوبکیفیت بتن تولیدی از سطح  لذا شود. یمجدا  یسخت هبیکنواخت بوده و آب موجود در حباب 

 .[0]باشد یمبرخوردار 

 که کند می جلوگیری فوم بتن سطح به آب انتقال از و شده بتن انداختگی فوم آب از جلوگیری باعث پروپیلن پلی الیافالیاف:  .3

 این. باشد می هیدراتاسیون عمل تداوم و فوم بتن تمام در سیمان به آب نسبت سازی یکسان و بتن شدن فوم همگن آن ی نتیجه

 شدن ورقه و خردشدگی دچار بتن سطح لذا و شده بتنعمر فوم افزایش موجب و داده کاهش را فوم بتن سطح نفوذپذیری الیاف

 .شود نمی

 .[1]باشدیم 0/0و درصد جذب آب  51/2و چگالی  0/2 با مدول نرمی ASTM C33 یبند دانهمطابق  ماسه بادیماسه بادی:  .4

 ها در معرض چرخه یخبندانمعیارها و استانداردهای سنجش برای تخریب نمونه
 : [3]است زیر موارد شامل که شودمی سنجیده مختلفی معیارهای با هانمونه تخریب چرخه یخبندان و ذوب یخ میزان یها شیآزماپس از انجام 

 .است تخریب نمونه دهنده نشان% باشد، 10 از بیشتر اگر افت مقاومت فشاری فشاری: مقاومت در تغییر .1

  تخریب نمونه است. دهنده نشان% باشد، 5 از بیشتر وزن افت نمونه: اگر وزن در تغییر .2

 عبوری امواج سرعت در افت %40 میزان به اگر آزمایش از بعد و قبل در نمونه از صوت ماورای امواج عبور با: امواج پاسخ در تغییر .3

 . است شده بیتخر نمونه مشاهده شد،
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نکند )این  تجاوز شده توصیه مقادیر از که درصورتی شودمی سنجیده دقیق ابزارهای با نمونه هایکرنش نمونه: ابعادی طول در تغییر .4

 . است رسیده تخریب حالت به نمونه است(، متفاوت مختلف یها بتن ازای به و گوناگون یها مرجع در مقادیر

 .[0]دهنده تخریب استاش نشان یهاول% مقدار 00دینامیکی تا  دینامیکی: افت ضریب کشسانی تغییر ضریب کشسانی .5

 دقیق قرار گرفته است. یموردبررس 2و  1در این مقاله موارد 

Kg/mالی  1، میزان فوم و الیاف 11/1~33/0، نسبت ماسه بادی به سیمان5/0~4/0ها در این آزمایش نسبت آب به سیمان نمونه
 باشد.می 4 3

 شود.مشاهده می 1ها در جدول طرح اختالط نمونه
 های آزمایش: طرح اختالط نمونه1جدول 

 (Kg)وزن آب (Kg)وزن ریزدانه (Kg)وزن فوم (Kg)وزن الیاف S/D W/C (fc)چگالی بتن تازه
 وزن سیمان

(Kg) 
900 0.83 0.4 1 4 335 160 400 

1000 0.94 0.4 1.5 3.5 400 170 425 

1100 0.93 0.5 1.5 3.5 420 225 450 

1200 1.15 0.5 2 3 520 225 450 

1300 1.09 0.5 2 3 545 250 500 

1400 1.07 0.45 2.5 2.5 590 250 555 

1500 1.14 0.48 3 2 650 275 570 

1600 1.17 0.5 4 1 700 300 595 

 

 هانمونه یآور عملساخت و 
ها ازآنجاکه  آوری مرطوب آن بالفاصله پس از گرفتن بتن آغاز شد. بعد از باز شدن قالب داری و عمل ها نگه ساعت درون قالب 24ها به مدت  نمونه

 رود.کار میآوری بتن با بخار بهشود، روش عملسبب تسریع در روند رشد و کسب مقاومت آن می آوری، ی عمل در مرحله افزایش دمای بتن

ها در  ساعت نمونه 24آوری مرطوب و معمولی قرار دارد. زیرا اگر زودتر از  ساعت انتخاب شده که در شرایط عمل 24ی تأخیر  مدت مرحله

 30بخار با شدت  یدما آید. پاشد و به شکل خمیر در می معرض بخار قرار بگیرند، فوم موجود در بتن شروع به واکنش کرده و بتن از هم می

انجامد ساعت به طول می 10شود. این فرآیند تثبیت میگراد  درجه سانتی 30گراد در هر ساعت افزایش داده شده و در دمای حداکثر  درجه سانتی

بخار  یها در شرایط حداکثر دما ساعت دیگر زمانی است که نمونه 0باشد و ساعت از آن مربوط به مدت زمان رسیدن به حداکثر دما می 5/2که 

از  مانده یباقمدتی را در دما و رطوبت  ،سازی شوند ی خنک ها قبل از آنکه وارد مرحله و سپس شیرهای بخار بسته شده و نمونهقرار دارند 

 (.1)شکل [10و0]شودصورت تدریجی و مالیم آغاز می سازی بتن به ی خنک سپری کرده و سرانجام مرحله ی افزایش دما مرحله

 
 بتن با بخارآوری فومعملای از یک چرخه : نمونه1شکل 
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 و نتایج ها شیآزما

های فوم بتن و رسیدن به چگالی دقیق کار بسیار دشواری است و بتن اندکی با فرآیند تولید بتن معمولی تفاوت دارد. تولید نمونهفرآیند تولید فوم

-به موردنظرخطا در هر مرحله چگالی بتن تازه وبار آزمونباشد. پس از چندین ی این ماده در طرح اختالط میدلیل آن وجود فوم و رفتار پیچیده

-تایی تقسیم می3گروه  3نمونه به  24نمونه ساخته شده که این  24آید. برای بررسی دوام فوم بتن در برابر چرخه یخبندان و ذوب یخ دست می

kg/mتا  000ها از شود که چگالی آن
 شود. اختالط و شرایط ساخت مشابه تولید مینمونه با طرح  3باشد. از هر چگالی می 31000

 گانه به شکل زیر است:های سهها در گروهگذاری نمونهدر این بررسی نام

fc برحسببتن، عدد بعد از این حروف معرف چگالی بتن تازه مخفف فوم kg/m
 باشد.می 3

 باشد. بندان و ذوب میهای یخی تعداد چرخهدهندهنشان –عدد بعد از 

 اند.روز مورد آزمایش قرار گرفته 23باشد که پس از های شاهد میدهنده نمونهنشان Nحرف 

 ذکر شده است.  2در جدول  ها نمونهچگالی بتن تازه 
 های ساخته شدهی نمونههای دقیق بتن تازه: چگالی2جدول

fc1600 fc1500 fc1400 fc1300 fc1200 fc1100 fc1000 fc900  
1620 1520 1395 1305 1215 1100 989 917 N 
1610 1500 1395 1275 1210 1105 991 917 60 
1610 1505 1390 1300 1195 1110 1000 917 120 

 00که پس از  fc-60های روز و نمونه 23که پس از  fc-Nهای شاهد گانه که شامل بتنهای سههای گروهمقاومت فشاری و درصد افت نمونه

ارائه شده  3اند در جدول چرخه یخبندان و ذوب یخ مورد آزمایش قرار گرفته 120که پس از  fc-120های چرخه یخبندان و ذوب یخ و نمونه

 است.
 

 fc…_120و  fc…_60 و fc…_N یها نمونهمقاومت و درصد افت مقاومت : 3جدول 

 روزه22مقاومت 

(Mpa) 
 (Mpaیخبندان)چرخه  06مقاومت پس از 

 مقاومت افت درصد

 چرخه 06از پس
 (Mpaچرخه یخبندان) 126مقاومت پس از 

 افت درصد

 126از پس مقاومت

 چرخه

fc1600_N 16.45 fc1600_60 16.23 1.33 fc1600_120 15.88 3.46 

fc1500_N 12.16 fc1500_60 12.14 0.16 fc1500_120 11.42 6.08 

fc1400_N 9.01 fc1400_60 8.58 4.77 fc1400_120 8.44 6.32 

fc1300_N 6.31 fc1300_60 6.15 2.53 fc1300_120 5.77 8.55 

fc1200_N 4.58 fc1200_60 4.38 4.36 fc1200_120 4.23 7.64 

fc1100_N 3.17 fc1100_60 3.16 0.31 fc1100_120 2.97 6.3 

fc1000_N 2.53 fc1000_60 2.41 4.74 fc1000_120 2.32 8.3 

fc900_N 2.03 fc900_60 1.94 4.43 fc900_120 1.83 9.85 
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 نشان داده شده است. 2در شکل  3های ذکر شده در جدول ای مقاومت فشاری برای نمونهنمودار مقایسه

 
 های مختلفی مقاومت فشاری نمونه: نمودار مقایسه2شکل 

 

باشد و بیشترین مقاومت مربوط به می fc-900 یهافشاری مربوط به نمونهشود کمترین میزان مقاومت مشاهده می 2طور که در نمودار شکلهمان

یابد و با افزایش تعداد چرخه ها مقاومت فشاری کاهش مینزولی است که با کاهش چگالی نمونه صورت بهباشد. نمودار می fc-1600های نمونه

 یابد.میها کاهش یخبندان مقاومت فشاری نمونه

 
 یخبندان 126و  06 یها چرخههای مختلف پس از مقایسه درصد افت مقاومت فشاری نمونه: نمودار  3شکل

و بیشترین درصد افت مربوط  fc1500-60ی شود کمترین درصد افت مقاومت فشاری مربوط به نمونهمشاهده می 3طور که در نمودار شکل همان

بیانگر این باشند که % می10کمتر از چرخه یخبندان  120و  00پس از ها نمونهباشد. تمامی درصدهای افت مقاومت می fc900-120به نمونه 

 اند.ها تخریب نشدهکدام از نمونهموضوع است که هیچ

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

     
 ها نمونهبررسی درصد افت وزن 

ذکر شده  4آید در جدول دست میبه1ها که توسط معادله و درصد افت وزن آن fc-120و  fc-N ،fc-60های وزن خشک نمونه شده ثبتنتایج 

 .[10] است

 = درصد افت وزن پس از چرخه یخبندان (1) 

 روزه(23های وزن خشک نمونه -چرخه  nها پس از )وزن خشک نمونه×100روزه/  23های وزن خشک نمونه

 
 fc-120 و fc-N ،fc-60های : نمودار  وزن خشک و درصد افت وزن خشک نمونه4جدول 

 یها نمونهوزن خشک 

fc_N  پس از 

 (grروز ) 23

 یها نمونهوزن خشک 

fc_60  پس از 

 (grروز ) 23

 00پس از  ها نمونهوزن خشک 

 (grچرخه یخبندان)

 از پس وزن افت درصد

 چرخه یخبندان 00

 یها نمونه خشک وزن

fc_120  23پس از (روزgr) 

 

 ها نمونه خشک وزن

 چرخه 120 از پس

 (gr)یخبندان

 افت درصد

 از پس وزن

 چرخه 120

 یخبندان

fc1600_N 1420 fc1600_60 1410 fc1600_60 1360 3.54 fc1600_120 1430 fc1600_120 1405 1.75 

fc1500_N 1285 fc1500_60 1285 fc1500_60 1225 4.66 fc1500_120 1285 fc1500_120 1235 3.9 

fc1400_N 1180 fc1400_60 1165 fc1400_60 1150 1.3 fc1400_120 1195 fc1400_120 1150 3.76 

fc1300_N 1090 fc1300_60 1080 fc1300_60 1065 1.38 fc1300_120 1080 fc1300_120 1045 3.24 

fc1200_N 1000 fc1200_60 1000 fc1200_60 980 2 fc1200_120 975 fc1200_120 960 1.53 

fc1100_N 890 fc1100_60 875 fc1100_60 860 1.71 fc1100_120 875 fc1100_120 870 .57 

fc1000_N 806 fc1000_60 806 fc1000_60 782 2.97 fc1000_120 819 fc1000_120 800 2.32 

fc900_N 767 fc900_60 760 fc900_60 743 2.23 fc900_120 760 fc900_120 755 .65 

 

 داده شده است. نشان 4در شکل ، 5در جدول  ذکرشدههای ای وزن خشک برای نمونهنمودار مقایسه

 
 های یخبندان و ذوبها پس از چرخهنمودار وزن خشک نمونه :4شکل
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شوند. بیشترین وزن خشک ها با کاهش وزن مواجه میشود پس از قرار گرفتن نمونه در چرخه یخبندان نمونهمی مشاهده 4که در شکل طور همان

ی باشد. نمودار مقایسهچرخه یخبندان می 120پس از  fc900-120روز و کمترین وزن خشک مربوط به  23بعد از  fc1600-120مربوط به نمونه 

 شده است. نشان داده 5در شکل  5جدول در  ذکرشدههای درصد افت وزن خشک برای نمونه

 
 یخبندان و ذوبهای مختلف پس از چرخه هاینمونه ای درصد افت وزن خشک: نمودار مقایسه5شکل 

 ها از لحاظ شکل ظاهریبررسی نمونه
 fc900-60و  fc1000-60های هایی بر روی نمونهترکها چرخه یخبندان: در بین نمونه 00ها پس از شکل ظاهری نمونه .1

 .ف(ال 0است )شکل مشاهده شده 

-fc1100و  fc1000-120 ،fc900-120های ها سطح روی نمونهیخبندان: در بین نمونهچرخه  120ها پس از شکل ظاهری نمونه .2

 .ب( 0)شکل  گردندمیمحسوب  شده بیتخرشدن،  شکل ابعادی و پوسته ازلحاظاند و پوسته پوسته شده 120

 

 

 

 

 .fc1000-120 ،fc900-120 ،fc1100-120 های. ب( پوسته شدن سطح روی نمونهfc-900-60 چرخه یخبندان بر روی نمونه 06: الف( ترک ناشی از 0شکل 
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 گیرینتیجه

چنین تعیین بتن در برابر چرخه یخبندان از نظر مقاومت فشاری، کاهش وزن و شکل ظاهری و هماز این پژوهش بررسی واکنش فومهدف  

 د.باشهای خارجی که در معرض مستقیم با هوا و شرایط جوی است، میبتن برای قرارگیری در دیوارهی مناسبی از چگالی فوممحدوده

kg/cmالی  000های هایی با چگالیبر روی نمونه ییها شیآزمایابی به این هدف برای دست
صورت پذیرفت که نتایج خوبی کسب شد. بر 1000 3

% که حد 10یخبندان کمتر از  120و  00های پس از چرخهها آمده برای مقاومت فشاری و درصد افت مقاومت کلیه نمونهدستاساس نتایج به

درصد افت  نکهیباوجوداباشد. می kg/cm3 03/2روزه آن  23که مقاومت  fc 900باشد، قرار گرفته اند. در گروه می ASTM C 666مجاز استاندارد 

باشند( است اما به دلیل اینکه مقاومت این دو نمونه % می10ی مجاز کمتر از )در محدوده 35/0برابر  fc 900-120و  43/4برابر  fc900-60نمونه 

 باشد.باشد. طبق استاندارد فوم بتن مورد پذیرش نمیمی MPa2کمتر از 

ها در چرخه شود با قرار گرفتن نمونهپرداخته شده و مشاهده می ها نمونهپس از بررسی مقاومت فشاری به سنجش و بررسی درصد افت وزن 

 است. ASTM C 666باشد و بنابراین مورد قبول استاندارد % می5شوند که این درصد افت وزن کمتر از کاهش وزن روبرو می ها بایخبندان، نمونه

ها چرخه یخبندان سطح نمونه 120پس از  1100، 1000، 000های رسیم که در چگالیها از لحاظ شکل ظاهری به این نتیجه میبا بررسی نمونه

 شوند.محسوب می شده بیتخرنبوده و  قبول قابلها اند و نمونهپوسته شده

های یخبندان قرار دارد مانند بتن که در معرض مستقیم با عوامل جوی و چرخهتوان نتیجه گرفت که استفاده از فومبا توجه به مطالب فوق می

Kg/mتا 1100های ی چگالیها فقط در محدودهبامپشتبندی سازی و شیبدیوارهای خارجی و کف
 گردند.و تخریب نمی باشدمجاز می 31000
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