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 متاکائولن و میکروسیلیس از استفاده با سبک بتن مهندسی خواص بهبود

 

 شاهین کیقبادی نیا

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه دیلمان ، الهیجان

 Shaahin.keighobadinia@deylaman.ac.ir)) 

 رحمت مدندوست

 عضو هیت علمی و دانشیار دانشگاه گیالن

(rmadandoust@guilan.ac.ir ) 

 

 شاهین چرختاب
 ، موسسه دیلمان سازه-ارشد عمرانکارشناس  مدرس و

( Charkhtab.shahin@deylaman.ac.ir ) 

 چکیده

 سبک بتن مقاومت بودن کم .شده است ایده بتن سبک به دلیل کم بودن وزن مخصوص این بتن و کاهش نیروهای زلزله مطرح

 دیگر و داشته کافی فشاری مقاومت که سبکی بتن.باشد می بتن نوع این کاربرد دامنه شدن محدود در مهمی عامل

لیکا  . آورد خواهد بوجود بتن این کاربرد در عظیم تحولی باشد یافته ،بهبود وزن کاهش بعلت نیز آن فیزیکی خصوصیات

در این مقاله با . یز مورداستفاده قرارگرفته استها است که در موارد مختلف کاربرد دارد و در این مقاله ن ازجمله این سبک دانه

صورت پوزوالن جایگزین درصدی از  ها بر روی چهار طرح مختلف و استفاده از میکروسیلیس و متاکائولن به ساخت و آزمایش

به بررسی تغییر خواص مهندسی بتن سبک از جمله مقاومت فشاری و مقاومت کششی و مدول االستیسیته  سیمان،

 .ای استفاده نمود عنوان بتن سبک سازه توان از این نوع بتن به دهد می ها نشان می نتایج نهایی این آزمایش. شده است پرداخته

روزه در حد  09و  82نتایج حاصل از آزمایشات نشان می دهد که مقاومت فشاری ، کششی و مدول االستیسیته نمونه های 

با استفاده از این نوع بتن سبک در . مطلوب و قابل قبول بوده و می توان از آنها به عنوان بتن سبک سازه ای استفاده نمود 

 . درصد کاهش داد  13الی  82را در حدود  ساخت ساختمان ها ، می توان وزن سازه ها

 

مدول االستیسیتهبتن سبک ، لیکا ، میکروسیلیس ، متاکائولن ، : کلمات کلیدی 
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 مقدمه 

ز آب به عنوان پرمصرفترین بتن احتماال یکی از مهمترین مصالح ساختمانی در صنعت ابنیه و ساختمان در جهان است و پس ا

در سازه های بتنی ، قسمت عمده ای بار وارد بر . شناخته شده است  –حدود شیش بیلیون تن در سال  –ماده از نظر وزنی 

این فواید شامل کاهش بار . بنابراین کاهش وزن بتن فواید قابل توجهی را در بر دارد . سازه را وزن خود بتن تشکیل می دهد 

فضای مفید داخل بنا ، قابلیت  مرده ساختمان که باعث صرفه جویی در مصرف فوالد در اسکلت و پی می شود ، افزایش موئثر

های گوناگون کار پذیری ، حائل صدا و رطوبت و به ویژه عایق حرارت بودن ، کاهش خستگی بنا و پایایی مناسب در برابر 

عوامل آسیب زا و عوامل متعدد دیگر ، می باشد که از مزایای بهره گیری تجربه شده از این بتن ها با موارد متعدد کاربرد در 

 . و ساز می باشد  ساخت

سبکدانه های مختلفی به صورت طبعی و مصنونی وجود دارد که در کارهای مختلف سازه ای و غیر سازه ای مانند ساخت 

از جمله این سبک دانه ها می توان به لیکا ، پرلیت ، پوکه معدنی یا پومیس و توف . بلوک سبک ساختمانی  استفاده می شود 

دانه های سنگین از بتن و جایگزین کردن آن با سبکدانه های سازه ای میتوان به بتنی با مقاومت با حذف سنگ. اشاره نمود 

قابل قبول دست یافت برای افزایش مقاومت و توانایی استفاده این نوع سنگدانه ها در بتن می توان از افزودنی هایی نظیر 

 . میکروسیلیس و متاکائولن بهره برد 

 

 تاریخچه 

رومیان در احداث . های تاریخی در مورد استفاده از بتن سبک و مصالح سبک وزن به روم باستان بر می گردد اولین گزارش 

کاربرد بتن سبک دانه پس از تولید . معبد پانتئون و ورزشگاه کلوزیوم از پومیس که نوعی مصالح سبک است استفاده کردند 

با استفاده از  S.J.Hayde 3032در سال . تم وارد مرحله جدیدی شد سبک دانه های مصنوعی و فراوری شده در اوایل قرن بیس

کوره دوار اقدام به منبسط کردن رس و شیل کرد و بدین ترتیب سبکدانه مصنوعی تولید کرد و نام این سبک دانه را هایدیت 

میالدی ساختمان ها و  09و  29در طی سال های . آغاز گردید  3082گزاشت تولید تجاری روباره های منبسط شده از سال 

پل و ساختمان در ایالت متحده و کانادا با این  329در این مدت بیش از . پل های زیادی با یتن سبک در جهان ساخته شد 

میالدی پل هایی با دهانه های مختلف ساخته و با موفقیت مورد  29و  09در دهه . نوع بتن ، مورد بهره برداری قرار گرفت 

در سایالن اخیر نیز استفاده از بتن سبک . ساخت بتن سبک دانه پر مقاومت آغاز شد  3009ر گرفت و در دهه بهره برداری قرا

عرشه پل های با دهانه های بلند و دیگر موارد مشابه و هم چنین کاربرد های خاص ، در دال سقف ساختمان های بلند مرتبه 

 . انی یافته است مانند عرشه و پایه دکل های استخراج نفت کاربرد فراو

بتن سبک خودتراکم با دو نوع سبدکدانه مورد آزمایش قرار گرفته بود و نسبت آب به   Yong jic kimدر تحقیقات اخیر ، 

و همکاران با مقایسه چهار   Hugo Costaمگا پاسکال بدست آمد ،  18روزه حدود  82و مقاومت  9312سیمان در این تحقیق 

بدست آمد ، در  29تا  28روز بین  82کیلوگرم بر متر مکعب ، مقاومت فشاری در سن  8999تا  3099سبکدانه و چگالی بین 

روزه این بتن از  82رضا عبداهلل زاده و همکاران از الیاف فوالدی در بتن سبک حاوی لیکا استفاده نمودند که مقاومت  09سال 

زاده و همکاران با افزودن میکرو سیلیس به بتن سبک  علی حاجی 03همچنین در سال . بدست آمده است  11396تا  80361
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آزمایش های متعدد . رسیدند  0938تا  8338روز از  820به مقاومت فشاری  8282تا  3920حاوی لیکا با وزن مخصوص از 

 .دیگری نیز انجام شده و در حال انجام  می باشد 

 8998در سال در آلمان که با بتن سبک دانه  BMWدر شکل زیر ساختمان  اهمیت کاربرد بتن سبک در جهان برای نمونه

 .ساخته شده ، نشان داده شده است 

 
 BMWساختمان شرکت  1شکل 

 .باشد می متر 832 ارتفاع با تکزاس در طبقه 28 اداری ساختمان یک ، سبکدانه بتن ساخته شده با بنای بزرگترین

 مصالح مصرفی 

 میکروسیلیس .1

 شرح 1-1

 گرفته قرار ساختمان مهندسین توجه مورد جدیدی طور به دریاها سواحل مجاور های ریزی بتن در سیلیس میکرو از استفاده

 در بتن دوام افزایش و مکانیکی بهبودخواص جهت آن از استفاده سیلیس، میکرو پوزوالنی بارز خصوصیات دلیل به است

 تولید جریان در الکتریکی قوس های کوره از فرعی محصول یک سیلیس میکرو.است افزایش به رو پیشرفته کشورهای

 نهایت بی ذرات شکل به و غیرکریستالی حالت با سیلیس درصد 09 از بیش داشتن با ماده این. باشد می سیلیس فرو آلیاژهای

 است مناسب بسیار بتن در سیمانی ماده یک عنوان به استفاده برای و پوزوالنی شدیدا میکرون متوسط 933 متوسط قطر با ریز

 به بتنی های سازه دوام و بندی آب خواص تقویت جهت سیلیکا میکرو پودر ..دارد مطابقت ASTM C1240 استاندارد با و

این  .دارند قرار آرماتورها خوردگی و ها سولفات شدید حمله معرض در که هایی بتن و آبی ، ساحلی های سازه در خصوص

 .ماده به رنگ خاکستری روشن است 
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 میکروسیلیس  2 شکل

 مصرف مزایای1-2

 بتن موئین منفذ در آزاد کلسیم هیدروکسید محلول با آن فعال Sio2 گردد می باعث بتن مخلوط به سیلیس میکرو افزودن

 کاهش و سیمان خمیر ساختار تراکم باعث نهایت در و نماید تولید نامحلول کلسیم سیلیکات کریستال و گردد ترکیب

 مقابل کاهش فرسایش، برابر در بتن مقاومت افزایش بتن، کششی و خمشی الکتریکی، فشاری، مقاومت افزایش و نفوذپذیری

 .گردد بتن داخل به مخرب شیمیایی مواد سایر و ها سولفات کلر، یون نفوذ از جلوگیری نفوذپذیری، توجه

 

 آنالیز شیمیایی میکروسیلیس شرکت فابیر  1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متاکائولن ..2

باشد که به  می( بدون شکل و حالت بلوری شکل ) یک سیلیکات آلمینیوم سفید رنگ و آمورف (  MK) متاکائولن 

واکنش میدهد تا ترکیبی چسبنده و سیمانی ( محصول هیدراته شدن سیمان معمولی ) شدت با هیدراکسید کلسیم 

درصد وزنی سیمان  89تا  2بتن با میزان جایگزینی  مطلعات مختلفی که در مورد این افزودنی به. شکل بگیرد 

این . استفاده شده است نشان میدهد که سیمان های مخلوط حاوی متاکائولن باعث بهبود خواص بتن می شوند

درصد  9392  H2O 

درصد 932  Sic 

درصد 931  C 

درصد 0036  Sio2 

درصد 9320  Fe2O3 

درصد 3318  Al2O3 

درصد 9360  CaO 

درصد 9300  MgO 

درصد 9313  Na2O 

درصد 3393  K2O 

درصد 9330  P2O5 

درصد 9339  SO3 

درصد 9396  CL 
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و کنترل ( سفیدک زدگی ) زدگی  بهبود شامل افزایش مقاومت کاهش نفوذپذیری ، دوام بیشتر ، کنترل موئثر شوره

 رس ، متاکائولن تولید در ورودی خام مواد. میگردد (  ASR)از واکنشهای سیلیکاتهای قلیای خسارت های ناشی 

 شده استفاده چینی درتولید سنتی طور به است که رسی و سفید ریز بسیار معدنی ماده یک کائولن. باشد می کائولن

 معدنی ماده یک بعنوان کائولینیت. رود می کائولن بکار رسهای برای که است شناسی کانی واژه یک کائولینیت. است

 ماده یک کائولن. است کائولن جزء ترین اصلی که شود می هیدراته تعریف آلومینیم سیلیکات دی صورت به متداول،

 می تخلیص زمان مرور به و کرده تراوش محلولها آنجا در که است ای قاره هوای و آب از  بارز ونشانه است معدنی

 می کار به العاده فوق خواص با بتنهای آوردن دست به و بتن دوام افزایش برای که متنوعی روشهای میان از .شوند

 .باشد  می جدیدی روش نسبتاً متاکائون از استفاده رود ،

 

 آنالیز شیمیایی متاکائولن شرکت آسان سرام   2جدول 

 

SiO2 
 

 

Al2O3 

 

 

Fe2O3 
 

 

CaO 
 

 

MgO 
 

 

SO3 
 

 

 

Na2O 
 

 

K2O 
 

 

L.O.I 
 

 

 

22/23 

 

 

20/61 

 

00/9 

 

8/9 

 

32/9 

 

- 

 

93/9 

 

38/9 

 

20/9 

 

 

 متاکائولن مورداستفاده در آزمایش 3شکل 

 لیکا .3

در صنعت ساختمان به صورت . کاربرد  لیکا به دو صورت سبکدانه سازه ای و غیر سازه ای  در نقاط مختلف جهان است 

یک موضوع فرعی بسیار . بتن سبک و مالت سبک است بلوک های بنایی سبک و قطعات پیش ساخاه سبک و همچنین 

 :جالب این است که بیشترین مصرف این بلوک در دو منطقه از آمریکا با شرایط آب و هوایی کامال متضاد بوده است 

  در فلوریدا که آب و هوای نسبتا گرم دارد ، ثابت شده است که بلوک بتن سبک راه حل موئثر در برابر تند

 .ی است بادهای دریای
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  در آالسکا که بسیار سردسیر است ، این بلوک ها به دلیل ویژگی های عایق بندی و مقاومت در برابر آتش و

 . نفوذ باران های افقی که از اقیانوس آرام حرکت می کنند ، به طور گسترده به کار می روند 

بیشتر ، عایق حرارتی و مقاومت در برابر نفوذ از دیگر ویژگی های بتن سبک می توان به وزن سبک تر و مقاومت          

 .اشاره نمود .... رطوبت و  

 

 لیکای مورد استفاده  6شکل 

 وزن مخصوص غیر متراکم سنگدانه های سبک در بتن های سازه ای 4جدول 

 

 اندازه سنگ دانه ها

 بیشترین چگالی توده ای

kg/m)غیرمتراکم خشک 
3) 

 3389 ریز دانه

 229 درشت دانه

 3969 مخلوطی از درشت دانه و ریز دانه

 

 
 بندی لیکا از لحاظ کاربرد  طبقه 5جدول 

 (حداکثر)وزن مخصوص  بندی دانه انواع کاربردهای لیکا

ساخته، پرکننده سبک، مالت لیکا، تصفیه آب کشاورزی از قبیل  بتن سبک، بلوک سبک، قطعات پیش

 ...کشت آبی و 
mm 6-9 Kg/m3 239 

 mm 39-6 Kg/m3 189 ای و فضای سبز کاشانه یها ساخته، کشت آبی، تزئین گلدان بلوک سبک، قطعات پیشبتن سبک، 

جات  ، کشاورزی از قبیل تزیین، کشت آبی، صیفییبتن سبک پرکننده، تصفیه آب و فاضالب، زهکش

 ....ای و  کاشانه یها ای، گلدان گلخانه
mm 82-39 Kg/m3 829 

 mm 82-9 Kg/m3 809 سازی و کشاورزی پرکننده سبک، راهسازی،  شیب بندی و کف

 

 

 ی مصرفیجذب آب لیکادرصد  6جدول 

  نیم ساعت یک ساعت ساعت 86
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 3نمونه  30 86 82

 8نمونه  32 89 80

 

 

 ی سبک دانه لیکای مصرفیا تودهخالصه نتایج آزمایش وزن مخصوص 7جدول 

میانگین وزن مخصوص 

 متراکم شده

مخصوص میانگین وزن 

 متراکم نشده

 وزن مخصوص

 متراکم شده

 وزن مخصوص

 متراکم نشده
 سبک دانه لیکا

002 

 
010 

 نمونه یک 023 029

 نمونه دو 031 022

 نمونه سه 062 000

 

 

 لیکای مصرفیبندی  دانه 3نمودار 

 .قرار دارد ( ایسازه )طبق آیین نامه بتن ایران دانه بندی آزمایش در حدود استاندارد بتن باربر

 سیمان و روان کننده .4

سیمان مورد استفاده از کارخانه اردستان تهیه شده و سیمان تیپ دو  و روان کننده مورد استفاده بر پایه پلی 

 .کربوکسیالت و از شرکت ساختمان شیمی تهیه شده است 

 طرح اخطالط 

3m
kg

3m
kg

3m
kg

3m
kg
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 طرح سه که صورت بدین. است شده ساخته شاهد اختالط طرح یک و مختلف اختالط طرح سه ها آزمایش این در

این ساخت ها در دو حالت نگهداری .است شده ساخته افزودنی بدون شاهد اختالط طرح و افزودنی با همراه اختالط

 .خشک و مرطوب صورت گرفته است 

 پوزوالن با سوم طرح و میکروسیلیس پوزوالن با دوم طرح. است شده داده نشان 2 جدول در اختالط های طرح

 شده ساخته سیمان وزنی درصد جایگزین متاکائولن و میکروسیلیس پوزوالن دو هر ترکیب با چهارم طرح و متاکائولن

 نظر در 16/9 برابر و ثابت ها طرح تمام در شده داده نشان 2 جدول در که طور همان  سیمان خمیر به آب نسبت. است

 . است شده گرفته

 .می باشد که با سه طرح ساخته شده دیگر مقایسه می شود  6این مقاله طرح طرح اصلی و مورد بررسی در 

تمامی طرح ها بعد از آزمایش های مختلف برای به دست آوردن درصد بهینه انجام شده به طوری که این میزان برای 

 . طرح های دیگر نیز به همان اندازه باشد 

 دو این مخلوط درصد همچنین و% 32 نیز 1 طرح در ائولنمتاک درصد و% 32 ،8 طرح در میکروسیلیس وزنی درصد

 .است شده گرفته نظر درجایگزین وزنی سیمان ، متاکائولن% 39 و میکروسیلیس% 39 صورت به چهار طرح در

درصد است یعنی سیمان مورد استفاده با مقدار پوزوالن مورد استفاده  16قابل به ذکر است نسبت آب به مواد سیمانی 

 . در آن با هم جمع شده است 

Kg/mهای اختالط برحسب  طرح 8جدول 
3 

 مصالح        

 طرح

 

 سیمان

 

 آب

 

 ماسه

 

 لیکا

 

 میکروسیلیس

 
MK 

فوق روان 

 کننده

 
W/B1 

 16/9 2/3 9 9 129 629 892 099 (شاهد)3طرح 

 16/9 8 9 09 129 629 892 239 8طرح 

 16/9 8 09 9 129 629 892 239 1طرح 

 16/9 2/8 09 09 129 629 892 629 6طرح 

 روش انجام آزمایش 

 های نمونه و متر سانتی 32×32×32 اندازه و مکعبی های قالب در فشاری مقاومت های آزمایش به مربوط های نمونه تمامی

 شده ساخته متر سانتی 32×19 اندازه و ای استوانه های قالب در االستیسیته مدول و کششی مقاومت های آزمایش به مربوط

 .است آهنی ای استوانه نمونه قالب و محکم بسیار فشرده پالستیک جنس از مکعبی های قالب. است

تمام آزمایش های مقاومت فشاری نمونه . طبق استاندارد استفاده شده است برای آزمایش های مقاوت کششی از روش برزیلی 

، آزمایش های  ASTM C496/C 469M-04، آزمایش های کشش برزیلی با استاندارد  BS EN12390-3مکعبی با استاندارد 
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که پس از  بر روی نمونه هایی و همچنین آزمایش های مقاومت فشاری ASTM C469-94مدول االستیسیته با استاندارد 

 .انجام گرفته است  ASTM C 39/C 39M-04aآزمایش های مدول االستیسیته صورت گرفته است بر اساس استاندارد 

 نتایج آزمایش 

 مقاوت فشاری . 1

 نتایج آزمایش های مقاومت فشاری 9جدول 

   نوع طرح اختالط

 سن

 بتن
  3طرح   8طرح  1طرح  6طرح

 خشک مرطوب خشک مرطوب خشک مرطوب خشک مرطوب

828 820 820 803 808 860 162 138 1 

800 812 822 820 800 802 180 162 0 

196 199 130 111 132 190 161 180 36 

113 182 100 106 100 129 120 121 82 

680 692 121 102 102 122 101 100 09 

 وزن 3089 3009 3229 3019 3229 3019 3209 3019

 مخصوص

-------------------------------- 

1.Binder =  (مجموعه سیمان و پوزوالن)خمیر سیمان  

 شده ساخته های طرحمقایسه رشد مقاومت فشاری در 

به  توان یمشده است  ها مواد افزودنی اضافه شده با طرح شاهد که بدون مواد افزودنی ساخته در مقایسه سه طرحی که به آن

نسبت به نمونه شاهد  ها نمونهباعث افزایش مقاومت این  (6و  1، 8)این نتیجه رسید که اضافه کردن افزودنی در هر سه طرح 

رشد مناسب مقاومت فشاری در  روند .از خود نشان داد 6بینی این پژوهش طرح  بهترین مقاومت را مطابق پیش.شده است

 .مشاهده شد 1و  8طرح 

مقاومت فشاری هر سن برای هر چهار طرح را باهم مقایسه شده و بهترین مقاومت برای هر سن را نشان  8ی ا لهیمدر نمودار 

تفاوت فاحشی وجود ندارد حتی در بعضی موارد مطابق  روز 36تا سن  بین نگهداری در شرایط خشک و مرطوب.داده است

یکی . متر مربع تجاوز نکرده است کیلوگرم بر سانتی 29از  ها وتتفا شتریب .همپوشانی بین دو نمودار را شاهد هستیم نمودارها

و مانع افت زیاد مقاومت در بتن  نیتأمهای لیکا باشد که آب بتن را  نگهداری رطوبت توسط سبک دانه تواند یماز علل اصلی 

 .شده است
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 ی فشاری میانگین بین چهار طرح مورد آزمایشها مقاومتمقایسه  2نمودار 

طور که از نمودار پیداست در سنین پایین طرح شاهد که بدون سیمان پوزوالنی ساخته شد، مقاومت باالتری از خود  همان

. اند دادهها سیمان پوزوالنی وجود داشت رشد بهتری انجام  یی که در آنها طرحنشان داده است ولی از سن چهارده روز به بعد 

طور که در فصل دوم اشاره شد  شیمیایی بین پوزوالن ها و مصالح است و همان یها واکنشعلت اصلی این امر هم ادامه 

 .شود یمی مختلف میکروسیلیس و متاکائولن با مواد سیمانی در طول زمان، باعث مقاومت بیشتر بتن ها واکنش

 پوزوالن بدونهای بتن به  نسبت را بتن اولیه مقاومت توانند یم میکروسیلیسی و متاکائولن مانند ها پوزوالن از برخی البته

 .دهند افزایش مشابه

 مختلف های طرحعلت تفاوت رشد مقاومت بین 

 آوری عمل از یتر یطوالن مدت به مواد این حاوی بتن است ممکن، پوزوالنی مواد از برخی آهسته پوزوالنی واکنش دلیل به

 شامل بتن اما؛ باشد داشته احتیاج موردنظر مقاومت به رسیدن جهت مطلوب آوری عمل در باالتر دمای و مرطوب

 پرتلند سیمان از شده ساخته شاهد مخلوط از بیشتر یا معادل روزه یک مقاومت ازمعموالً  و نیست چنین میکروسیلیس

 میکروسیلیس. است معمولی به تنهای از بیشتر میکروسیلیس حاوی به تنهای برای مقاومت کسب سرعت و است برخوردار

 تا حداکثر مقاومت است ممکن میکروسیلیس، جایگزینی% 39 روزه 82 سن در نیز و دهد نمی کاهش اول روز 1 در را مقاومت

 .دهد نشان را افزایش% 89

. دارد بستگی مخلوط در پرتلند سیمان نسبت و پوزوالن بودن فعال درجه به پوزوالنی مواد دارای بتن مقاومت توسعه روند

ولی مقاومت  ،دارند تر طوالنیزمان عمل آوردن  به یک بنابراین و کنند می مقاومت کسب کندی به پوزوالنی پرتلند های سیمان

 های طرحدالیل رشد در  نیتر یاصلی از کی .مساوی یا بیشتر از مقاومت بتن حاوی سیمان پرتلند است تقریباً ها آننهایی 

همین دلیل باال باشد و اینکه در این طرح دو  تواند یمها مشاهده شد  حاوی پوزوالن بخصوص در طرح چهار که در آزمایش

و رشد مقاومت نیاز به زمان  ها واکنشی شیمیایی مختلف حضور داشته و روند تکمیل این ها واکنشزمان با  طور هم پوزوالن به

شده  این زمینه انجامیکی از دالیلی که با توجه به تحقیق دیگری که در . شده را دارد ساخته های طرحبیشتری نسبت به سایر 
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 بوده شاهد آزمونه از تر به حاوی پوزوالن یها آزمونه با پوزوالن متاکائولن نام برد عملکرد 1برای رشد مناسب طرح  توان یم

 موجب که است C-S-Hژل  تولید و Ca(OH)2با  های مصرفی پوزوالن هیثانو یها واکنشانجام  است دلیل این عملکرد

 بتن دوام و مکانیکی بهبود خصوصیات آن جهینت و شود یم بتن نفوذپذیری تخلخل و کاهش و بتن ریزساختار شدنتر  متراکم

 .ی مختلف بتن آمده استپارامترهااثر افزایش درصد جایگزینی پوزوالن بر  در جدول. است

 بتن  مختلف پارامترهای بر پوزوالن جایگزینی درصد افزایش اثر 11جدول 

 

 (برزیلی ) غیر مستقیم مقاومت کششی 

 نتایج آزمایش های مقاوت کششی برزیلی 11جدول 

 

 

 

 

 

 

 شده ساخته مقایسه رشد مقاومت کششی در چهار طرح 4-3-2

مشخص است، طرح شاهد طبق انتظار که با در آن سیمان پوزوالنی مورداستفاده قرار نگرفته  8ی ا لهیمطور که از نمودار  همان

و در آزمایش  8در آزمایش بیست هشت روز طرح . بود کمترین مقاومت کششی را در همه سنین از خود نشان داده است

 .بیشترین مقدار مقاومت را از خود نشان دادند 6طرح  (نودروزه)نهایی 

به روش خشک با نگهداری به روش  ها نمونهدر این نمودار مشاهده کرد، تفاوت نتایج نگهداری  توان یمی که ا نکته بارزترین

 .دیرس یمدر چند آزمایش مقدار تفاوت مقاومت کششی شرایط خشک به مرطوب، به حدود دو برابر . مرطوب است

   نوع طرح اختالط

 سن

 بتن
  1طرح    2طرح  3طرح  4طرح

 خشک مرطوب خشک مرطوب خشک مرطوب خشک مرطوب

22/31 17/72 19/15 21/45 22/1 17/54 24/73 19/83 3 

25/8 15/22 18/47 28/15 11/62 23/53 31/5 15 7 

27/61 15/1 32/71 22/1 35/65 17/14 23/5 18/1 28 

35/75 21/18 32/9 24/7 25/38 17 32/9 22/27 91 
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 مورد آزمایشی کششی میانگین بین چهار طرح ها مقاومتمقایسه   3نمودار 

روندی که در مورد مقاومت فشاری نیز به آن اشاره شد و مورد تفسیر قرار گرفت در اینجا نیز اتفاق  کامالً 1با توجه به نمودار 

طرح چهار در آزمایش کششی نیز در سن نودروزه رشد باالیی از خود نشان داده است که این مسئله نظریه ادامه . افتاده است

 .دهد یمقرار  دییتأی افزایش مقاومت بین پوزوالن ها و میکروسیلیس را مورد ها واکنش

 ها نامه ها مقاومت کششی برزیلی با آیین تحلیل و مقایسه نتایج آزمایش

معتبرترین این روابط . شده است ی مختلف روابطی برای تخمین مقاومت کششی برزیلی از مقاومت فشاری ارائهها نامه در آیین

در جدول . استوزن و دو رابطه دیگر برای بتن با وزن معمولی  اولین رابطه برای بتن سبک. نشان داده شده است 38در جدول 

 گرفته است  ی بین نتایج آزمایشگاهی با نتایج تخمین توسط این روابط انجاما سهیمقا 31

 بینی مقاومت کششی غیرمستقیم روابط معمول جهت پیش نیتر جیرابرخی از  12جدول 

 بینی روابط معمول جهت پیش نامه مربوطه آئین

 (شکافت)مقاومت کششی 
ACI318 LWC[36]    = 0/47   

   
 

ACI318 NWC[37]    = 0/53   
    

ACI363 NWC[38]    = 0/62   
    

ی ها نامه شده توسط آیین ی ارائهها رابطهآمده از  دست نتایج آزمایشگاهی با نتایج به 31آمده در جدول  طبق مقایسه به عمل

برای تخمین مقاومت کششی برزیلی از  توان یمدهنده این است که  معتبر بسیار نزدیک و مناسب است و این مسئله نشان

 .استفاده کرد ها رابطهمیانگینی از بین این 

 (Kg/cm2)معمول ها با روابط  مقایسه مقاومت کششی برزیلی بین نتایج آزمایش 13جدول 

 مقاومت کششی

 حاصل شده

 بینی صورت گرفته بر اساس روابط معتبر پیش

ACI318 LWC ACI318 NWC ACI363 NWC 

30/5 82 83/82 11 
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32/9 63/80 03/10 30/10 

35/65 02/82 18/18 01/10 

23/53 
3/81 92/80 60/19 

32/71 01/80 10/19 21/12 

32/9 0/80 31/13 68/10 

27/61 01/82 86/80 8/16 

35/75 20/82 83/18 02/10 

 مرطوب و خشک نگهداری شرایط بین کششی و فشاری مقاومت تفاوت دالیل

 در شده نگهداری و پرتلند سیمان با شده ساخته بتن که دهد می نشان تحقیقات گرفته صورت زیادی تحقیقات مورد این در

 روز، هفت روز، سه از پس و کند می کسب را موردنیاز مقاومت درصد 28 تقریباً مراقبت و آوری عمل بدون و کارگاهی محیط

 . یابد می افزایش درصد 382 و درصد 09 و درصد 02 ترتیب به کامل مرطوب حالت

 به نسبت سیمان نوع این هیدراتاسیون حرارت میزان بودن پایین علت به پوزوالنی پرتلند سیمان با شده ساخته بتن

 را بیشتری نگهداری و دارد پرتلند سیمان که نسبت کمتری درصد روزه، 09 تا آن بودن گیر دیر ماهیت و دیگر های سیمان

 مشخص گرفته صورت زمینه این در که مختلفی های گزارش نتایج از کامالً نگهداری شرایط و آوری عمل تأثیر. طلبد می

 بتن مقاومت تعیین و گیرش مراحل ارزیابی» موضوع با دیگران و مدندوست رحمت توسط زمینه این در که تحقیقی در.است

 شد عنوان تر پیش که شرایطی تمام در بتن سن افزایش با که شد مشخص «التراسونیک روش از استفاده با اولیه سنین در

 این به بتن سن و امواج سرعت بین مستقیم رابطه این رسد می نظر به. یابد می افزایش بتن از عبوری اولتراسونیک امواج سرعت

 کاهش هیدراتاسیون توسعه و زمان باگذشت سیمان خمیر در ها ترک میکرو و ها حفره و مویینه منافذ حجم که باشد دلیل

 مرطوب شرایط در شده نگهداری بتن برای موضوع این. شود می کاسته امواج هدایت مقابل در بتن کاذب مقاومت از و یابد می

 مقادیر بتن همان خشک های نمونه از معلوم بتن یک مرطوب های نمونه برای امواج سرعت که طوری به دارد بیشتری نمود

 یابد می کاهش روند  این سپس و یابد می افزایش سرعت به ها نمونه در امواج سرعت روز 0 تا اولیه سنین در. دارد تری بزرگ

 روزه 7روزه از روی مقاومت  91تخمین مقاومت فشاری و کششی 

روزه از  09فرمولی تخمینی برای رشد مقاومت و تخمین مقدار مقاومت برای سن  توان یمتوسط نمودار و رگرسیون خطی 

 .روزه داشت روی سن هفت

ی برای وزن مخصوص با مقاومت فشاری و مقاومت کششی وجود دارد ولی با توجه به ا رابطهها بر روی بتن معمولی  در آزمایش

ی بین افزایش یا کاهش وزن مخصوص با مقاومت فشاری و ا رابطه، مشخص است که مقالهه در این شد نتایج جداول ارائه

 .مقاومت کششی وجود ندارد

ی را برای حد وسط ا رابطهتا بتوان  استگونه  شده و برای نود روز هم به همین نقاط برای هفت روز برای هر چهار طرح ساخته

و فقط  شده در سن هفت روز و نود روز از نتایج مقاومت هر سه نمونه ساخته اعداد .مقاومت نهایی بتن سبک به دست آورد

 .استبرای حالت نگهداری مرطوب 
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 روزه 7روزه از مقاومت فشاری  91تخمین مقاومت فشاری  4نمودار 

 

 روزه 7روزه از مقاومت کششی  91تخمین مقاومت کششی   5نمودار 

 مدول االستیسیته

 آزمایش مدول االستیسیتهنتایج  14جدول 

   نوع طرح اختالط

 سن

 بتن
   8طرح 1طرح 6طرح

 3طرح 

333190 362389 336260 321100 1 

320900 309288 310691 306603 0 

326031 301382 328292 300200 82 

329081 302006 300200 302912 09 

 شده مقایسه مدول االستیسیته میانگین برای چهار طرح ساخته

طرح . شده از خود نشان داده است ها انجام مقادیر مدول االستیسیته را در آزمایش نیتر فیضعطرح دو  0با توجه به نمودار 

چهار با اینکه در جواب آزمایش بیست هشت روز شکست و افت نتیجه در آن مشاهده شد، اما در آزمایش نود روز بیشترین 

، به نیتر فیضعشده، نتایج از بهترین به  ها انجام توجه به نمودار و نتایج آزمایش با .مقدار مدول االستیسیته را از خود نشان داد

 .بوده است چهار، سه، یک و دو های طرحترتیب برای 

y = 0.7281x + 193.54 
R² = 0.9779 
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 شده ساخته های طرحمقایسه مدول االستیسیته میانگین مابین  6نمودار 

از نمودار مشخص است و طبق توضیحات پیشین، طرح چهار در مدول االستیسیته نیز بهترین رفتار و  کامالًطور که  همان

 در توضیحات با کامل طور به شده مدول االستیسیته وتری انجام ها آزمایش تمامی نمودار.نتیجه را از خود نشان داده است

 .است شده داده قرار مقاله این پیوست

 ها نامه آمده و آیین دست نتایج مدول االستیسیته بهتحلیل و مقایسه میان 

در . اند نمودهیی برای تخمین مدول االستیسیته از روی مقاومت فشاری ارائه ها رابطهی معتبر مختلف، ها هینظرو  ها نامه آیین

نامه و دو نظریه معتبر مورد مقایسه و  با دو آیین را مقالهنتایج آزمایشگاهی این  32ادامه با توجه به روابط پیشنهادی جدول 

 .صورت گرفته است 30مقایسه این روابط در جدول . میده یمبررسی قرار 

استفاده  رابطه  32/9ضریب پواسون  های محققین برای لیکا از طبق پیشنهاد توان یمبرای به دست آوردن مدول برشی 

 .نمود 

 االستیسیته استاتیکی مدول تخمین برای روابط نیتر جیرا از برخی 15جدول 

 روابط معمول برای تخمین مدول االستیسیته نامه یا نظریه مربوطه آئین
ACI-213R-03[41]      

           
  

BS-8110[42]           
          

 

    
     

            [61] لینو
          

 [66] چیپوپوو
          

 
  

 

قبل استفاده از  حتماًی که در این روابط قابل توجه است که در تمامی روابط مقاومت فشاری برحسب مگا پاسکال است و ا نکته

 ACIنامه  شده در آیین در مقایسه بین رابطه ارائه.متر مربع تبدیل به مگا پاسکال گردد این روابط باید واحد کیلوگرم بر سانتی

ها با روابط  گفت نتایج آزمایش توان یمو  شود یمها، اختالف بسیار کمی دیده  که برای بتن سبک است و نتایج آزمایش

 .استهمپوشانی مناسبی را دارا  ACIنامه  آیین
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اختالف  که باوجود بیشتر بودن نتایج تخمین از مقدار واقعی، دهد یمو نویل نتایجی را به دست  BS8110شده در  رابطه ارائه 

بهترین تخمین . و نویل تخمین میزند BS8110شده در   از روابط ارائه تر نییپارابطه پوپوویچ مقادیری تا حدودی  ؛ اماکم است

مسلم است که با توجه به شرایط خاص سبک دانه .با گرفتن میانگین از بین این چهار رابطه تعیین کرد توان یمزده شده را 

سبک دانه با نسبت آب به سیمان کم و پر عیار و دارای پوزوالن  به تنهاییک مدل خاص برای  لیکا تولید ایران، نیاز به ارائه

 .دشو یمها احساس  میکروسیلیس یا متاکائولن یا بدون آن

 (GPa)ها  آزمایشوسیله روابط رایج با نتایج  ی زده شده بهها نیتخممقایسه بین  16جدول 

 مدول االستیسیته

 حاصل شده

 بینی صورت گرفته بر اساس روابط معتبر پیش

 ACI-213R-03 نویل BS-8110 پوپوویچ

32 23/33 26/30 21/30 30/30 

10/32 62/38 60/30 30 08/30 

16/30 00/38 83/30 20/32 02/30 

30 00/38 30/32 10/30 80/32 

30/30 00/38 32/30 38/32 30 

28/30 66/31 92/32 62/30 60/32 

01/30 0/31 10/32 03/30 23/32 

03/30 21/36 2/32 88/32 0/30 

 

 

 مقایسه روابط بین مقاومت فشاری و مدول االستیسیته آزمایش شده  7نمودار 

 (معمولی) دانه سنگ با بتن و( سبک) دانه سبک با بتن روی بر آزمایش نتایج تفاوت

y = 6.6851x0.2666 
R² = 0.1767 

y = 6.7803x0.2855 
R² = 0.2183 

y = 8.0753x0.2193 
R² = 0.1698 

y = 9.3638x0.1876 
R² = 0.0993 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

25 27 29 31 33 35 37 39 

ه 
یت
س

تی
س

ال
 ا
ول

مد
 (

G
p

a
) 

 (Mpa) مقاومت فشاری 

 پوپوویچ نویل ACI-213R-03 آزمایش

Power ( (آزمایش  Power (ACI-213R-03) Power ( (نویل  Power ( (پوپوویچ  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

17 
 

. است مخصوص وزن تفاوت بتن نوع دو این میان تفاوت ترین بزرگ زمینه این در شده انجام های پژوهش و ها آزمایش تمامی در

 با بتن در میزان این که درصورتی بوده مربع متر سانتی بر کیلوگرم 8299 تا 8899 بین دانه سنگ با بتن مخصوص وزن حدود

 طوری به است شده حاصل فشاری مقاومت میان دیگر تفاوت .است مربع متر سانتی بر کیلوگرم 3099 تا 3699 بین دانه سبک

 درزمینه بیشتر پژوهش نیازمند که دهد می نشان خود از دانه سبک با بتن به نسبت باالتری های مقاومت دانه سنگ با بتن که

 .است آن فشاری مقاومت افزایش درنتیجه و سبک بتن کیفیت بردن باال

 نتیجه گیری 

 .در آزمایش های این پژوهش در مقایسه با تحقیقات دیگر انجام شده در این زمینه بسیار خوب و مناسب است نتایج حاصله 

در نتایج دیگر آزمایش ها در این زمینه تناسب مناسبی میان وزن مخصوص و مقاومت نهایی برقرار نبود که در نتایج این 

 .آزمایش ها این تناسب برقرار شده است 

 روانی کاهش سبب باشند می موجود متاکائولن و میکروسیلیس های پوزوالن جایگزین درصد با که هایی سیمان کلیه- 

 .شود می بتن کارایی حفظ و مشکل این شدن برطرف باعث کننده روان فوق یک از استفاده و شده بتن

 مقاومت افزایش سبب سبک، بتن سیمان در جداگانه صورت به متاکائولن و میکروسیلیس های پوزوالن از استفاده- 

 .شود می سبک بتن االستیسیته مدول و کششی و فشاری

 اما گیرد می صورت کندی به مقاومت کسب ها، پوزوالن کندتر واکنش دلیل به پوزوالن حاوی های سیمان در- 

 .رسد می پوزوالن از استفاده بدون طرح به نسبت مناسبی رشد به مقاومت روز نود سن در که است شده مشخص

 در ها آزمایش تمام بین در نتایج بهترین ،6 طرح در متاکائولن درصد 39 و میکروسیلیس درصد 39 ترکیبی مصرف- 

 بر کیلوگرم 680) میانگین فشاری مقاومت بیشترین روز نود سن در که طوری به. داد نشان خود از را شده ساخته طرح چهار

 االستیسیته مدول مقدار بیشترین و( مربع متر سانتی بر کیلوگرم 02/12) میانگین کششی مقاومت بیشترین ،(مربع متر سانتی

 ها آزمایش از حاصل نتایج تمام البته. است داده نشان خود از شده انجام ها آزمایش در را( مربع متر سانتی بر کیلوگرم 329081)

 .است نزدیک یکدیگر به بسیار و مطلوب ها پوزوالن از استفاده با مختلف

 داده نشان خود از نتایج در بهتری کششی و فشاری مقاومت مرطوب، شرایط در شده ساخته های نمونه آوری عمل- 

 . است

 با توان می و است مناسب و نزدیک بسیار ها نامه آیین تخمین  با مقاله این در شده انجام کششی مقاومت نتایج- 

 را فشاری مقاومت روی از غیرمستقیم کشش آزمایش برای مناسبی مقدار شده ارائه های نامه آیین طریق از تخمین از میانگینی

 .کرد محاسبه

 چندانی ارتباط مخصوص وزن با کششی مقاومت و فشاری مقاومت افزایش سبک بتن در معمولی، بتن برخالف- 

 .ندارد
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 های نظریه و دیگر روابط با همچنین و دارد کمی اختالف ACI213R نامه آیین رابطه با االستیسیته مدول نتایج- 

 .است دارا را مناسبی و خوب همپوشانی زمینه، این در شده ارائه

 بوده نزدیک بسیار نتایج که داد نشان نامه آیین و مقاله این در شده حاصل االستیسیته مدول آزمایش نتایج مقایسه- 

 تخمینی به BS8110 نامه آیین و ACI213 نامه آیین از میانگینی گرفتن با االستیسیته مدول نتایج محاسبه برای توان می و

 . رسید مناسب

 کمبود این بتن نوع دو این بین مخصوص وزن زیاد تفاوت اما است کمتر معمولی بتن از سبک بتن فشاری مقاومت- 

 .کند می جبران را
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