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 چکیده

های کیفیت، الزم است شاخصیابی به معیارهای توسعه پایدار در بخش صنعت ساختمان و عمران، جهت دست
 عنوانبه تنهانهدر دستور کار قرار گیرد. امروزه بتن  شدهتمامسازی، کاهش مصرف انرژی و کاهش قیمت مقاوم

ر نقاط امروزه در اکث و نیز شود.ترین مصالح ساختمانی، بلکه به چشم محلی برای دفن ضایعات نیز نگاه میپرمصرف
ه که حل هوشمندانراه یابی به بتن با مقاومت باال پدید آمده است.دنیا تحول عظیمی در تکنولوژی بتن، برای دست

 .های کاربردی مختلف استمصرف این محصوالت در زمینه ،اندطرفداران توسعه پایدار در این رابطه پیشنهاد کرده
، بر خواص دانهسنگای تأثیرگذار مصالح سنگی بر خواص بتن، به بررسی تأثیر بازیافت در این مطالعه از بین پارامتره

بندی و هبا دان بازیافتی هاییدانهسنگهای بتنی با است. در این راستا نمونه شدهپرداخته باالمقاومتی بتن مقاومت 
های مقاومتی این بتن آزمایشاست. سپس نتایج  شدهساخته متغیرهدفمند جهت مطالعه پارامتر طرح اختالط 

 هایها و نیز امکان ساخت نمونهکسب مقاومت فشاری نمونه ضمناً در این بررسی آزمایشگاهی رونداست.  شدهارائه
رصد اند، که با دشود، نتایج حاصل از این پژوهش نشان دادهبازیافتی پی برده می هایدانهسنگبتنی مقاومت باال با 

توان به طرح اختالط بهینه سیمان می 3kg/m 044درصد با عیار حدود  04و  04شن و ماسه به ترتیب  جایگزینی
 آل رسید.بتن مقاومت باال با خصوصیات مکانیکی ایده

 بازیافتی دانهسنگبتن، مقاومت باال، بازیافت، بتن با  واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

مبنای  عنوانبه 3131الشأن انقالب در اواخر سال پنجم توسعه که توسط رهبر عظیم سالهپنجهای کلی برنامه سیاست 30و  31در بندهای 
 ردتوجهمو وسازساختهای مسکن و رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام است، تالش در جهت رفع دغدغه شدهابالغتهیه این سند 

رف سازی، کاهش مصهای کیفیت، مقاومیابی به معیارهای توسعه پایدار در این بخش مهم، الزم است شاخصجهت دستاست. بنابراین در  قرارگرفته
ترین ماده پرمصرف عنوانبه 3بتن .(3131)مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی,   مسکن در دستور کار قرار گیرد شدهتمامانرژی و کاهش قیمت 

ود و شتولید می هرسالاکنون در دنیا به ازای هر یک نفر بیش از دو تن بتن در شود. همو ماده ساختمانی قرن نامیده می شدهشناختهساختمانی 
صنعت بتن نقش  کهآنعلیرغم  یابد.سال آینده افزایش می 0تا  1طی  هرسالدرصد در  1تا  3شود که تولید و مصرف بتن حدود تخمین زده می

شود که این نقصان در ، هنوز حلقه مفقودی در زنجیره صنعت بتن و ساختمان احساس میحالباایندارد، اما  وسازساختدر صنعت  یتوجهقابل
 است. بر این اساس های دارای مالکیت شخصی و خصوصیساختمان خصوصبهسازی کشور های معمول مورد مصرف در صنعت ساختمانرابطه با بتن

قات )مرکز تحقی هایی برداشته شودتر گامبتنی و توسعه پایدار در صنعت ساختمان، هرچه سریع وسازهایساختالزم است تا در جهت ارتقا کیفی 
ه های فرسودو الزام به بازسازی سازه طرفازیکهای مسکونی ساختمان وسازساختدر ایران نیز با توجه به رشد فزاینده  .(3131مسکن و شهرسازی, 

)خالو,  ردند. گهای ساختمانی میطبیعی و افزایش نخاله هایدانهسنگعرصه مسکن از سوی دیگر به ترتیب سبب کاهش منابع  گذارانسیاستتوسط 
 (3133حسینی, تابستان  &خداویریدی زنجان, 

 

 در زمینه بتن بازیافتی و بتن مقاومت باال شدهانجاممطالعات  -2

 : شوددر زمینه بتن بازیافتی و بتن مقاومت باال و نتایج تحقیقات اشاره می شدهانجاممطالعات تعاریف و در این قسمت به برخی 
 یاشدهاحعبارت است از انجام فرآیند مجدد بر روی مصالح  2بازیافت مصالحشود. دوباره گفته می یوربهرهبرای  مواد سازیبه آماده ازیافتب

. هست فیتیباکهای ساختمانی کاهش قابلیت استفاده از منابع ترین دالیل بازیافت نخالهیکی از مهم. استفادهقابلو تبدیل آن به مصالح جدید و 
مخلوط. هر دو نوع بازیافت دارای مزایا و  صورتبهدو نوع تفکیک در بازیافت ضایعات مصالح ساختمانی وجود دارد: تفکیک در مبدأ و  یطورکلبه

حسینی,  &)خالو, خداویریدی زنجان,  شود فنی ترجیح داده می ازنظردر مبدأ نسبت به ضایعات مخلوط  شدهیکتفکضایعات  یطورکلبهمعایبی است. 
محیطی کاهش یا حذف مشکالت زیست نهای جاری و همچنیامروزه استفاده از مواد بازیافتی در راستای کاهش هزینه.  (3133حسینی, تابستان 
 عنوانهبو مصالح ساختمانی،  شدهیبتخراست. تحقیقات درباره زمینه استفاده دوباره از بتن  شدهیلتبداکثر محققین  موردعالقهبه یکی از مباحث 

 3333تا  3330آرمه در آلمان از سال توسط کمیته بتن شدهانجامقات ی. تحقگرددیبازمبرای بتن جدید، به پایان جنگ جهانی دوم  هاییدانهسنگ
طبیعی مشخص کرد. نتایج این تحقیق راهنمای  هایدانهسنگبازیافتی را در مقایسه با بتن حاوی  دانهسنگخصوصیات مهمی از بتن حاوی 

  دبردارن وسازساختبازیافتی در صنعت  انهدسنگآن گام بعدی را در استفاده از  واسطهبهارزشمندی برای صنعت بتن کشورهای دیگر شد تا 

(Malhortra & Neville, 1995). 
ارائه کرد. مرز بین بتن معمولی و بتن مقاومت باال  1توان تعریف مشخص و ثابتی از بتن مقاومت باالواقعیت آن است که نمیمقایسه، در 

شد. بتن مقاومت باال در نظر گرفته می MPa 10بتن با مقاومت فشاری حدود  3304در طول زمان و پهنه مکان همیشه در حال تغییر است. در دهه 
های مختلف دنیا حد پائینی مقاومت این نوع بتن بین اکنون در کشورافزایش یافت و هم MPa 04در کشورهای پیشرفته این رقم به  3304در دهه 

در  .(3134)دیلمی ,  تعیین کرده است  MPa 14را  HSCحد پائین  ACI-ASCEمشترک  003شود. کمیته تعریف می MPa 14تا  04
ها اکثراً فاقد کارایی مناسب گونه بتنهای آب به سیمان بسیار پایین بود، که اینباال، تولید بتن با نسبتهای تهیه بتن با مقاومت روش ترینییابتدا

  MPaتا 03های بتن با مقاومت 3304شد. در سال بتن با مقاومت زیاد شناخته می عنوانبه MPa 10، بتن با مقاومت فشاری 3304بودند. در سال 
برای  MPa  334شده و اخیراً بتنی با مقاومتتولید می MPa 02بتنی با مقاومت  3314گردید. در اوایل سال یبرای مصارف تجاری تهیه م 02

در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان  (3133نادرپور,  &)خیرالدین  شود ی بتنی و بخش بتن مسلح در نظر گرفته میساختهساخت قطعات پیش
 است. شدهشناختهاست،  مگا پاسکال 04بیشتر از  هاآنهایی که مقاومت فشاری مشخصه شناخته و به بتن "پر مقاومتبتن "بتن مقاومت باال بنام 

روزه  23رس باشد که باید مقاومت در سن زود پر مقاومتبتن  کهآنگیری شوند، مگر روزه اندازه 00باید در سن  پر مقاومتهای مقاومت فشاری بتن
منابع مختلف تعاریف . (3132)ساختمان,  (Wille, Naaman ,& Parra, January-February , 2011) قرار بگیرد  گیریمورداندازهمعیار و 

                                                           
1 Concrete 
2 recycling 
3 High Strength Concrete (HSC) 
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حد پائین این نوع بتن انتخاب شد. این  عنوانبه MPa 02واضح است مبنای مقاومت فشاری  آنچهاند، اما مقاومت باال ذکر کرده مختلفی برای بتن
بتن »بتن،  . اسم قبلی ایننیست شدهشناختههایی که تاکنون بتن دهندهتشکیلمواد  غیرازبهآور نبوده و نیز شامل موادی نوع بتن یک ماده شگفت

 &)نویل  (Neville, 1996) شود بود. بنابراین تعریف بتن مقاومت باال نسبی است و به زمان اجرای کار و محل پروژه مربوط می« مت زیادبا مقاو
 .(3130بروکس, 

. است ثرادر بتن اصلی، در خواص بتن بازیافتی کم یا بدون  اکننده، تسریع و کندکننده و هوازروان ، هانسن یافت که ترکیب3330در سال 
یمان در ارتباط با نسبت آب به س شدتبهشوند،  داشتهنگهاین وی نشان داد که مقاومت فشاری بتن بازیافت شده، اگر سایر عوامل یکسان  عالوه بر

فتی روی خواص بتن تازه سخت شده پرداختند. در این ابازی هایدانهسنگواکنز و همکارش به مطالعۀ اثر رطوبت در  3330. در سال استبتن اصلی 
 &)دشتی ناصرآبادی, اعظمی ,  بازیافتی بر روی خواص مکانیکی و دوام بتن تازه سخت شده مشخص شد  ۀدانسنگبت در طومطالعه، اثر جذب ر

دارای  آمدهستدبهانداردهای کیفیتی مناسب بازیافت شوند، بتن بکار رفته مطابق است هادانهسنگدر تحقیقی نشان داد که اگر  3دوشو .(3134هادی, 
 .(y, 2007) فاکتورهای مقاومتی در حد بتن معمولی خواهد بود
طبیعی،  ایهدانهسنگهای با های بتن بازیافتی را که حاصل از آزمایش شکافت بودند در حد نمونهتوکلی و سروشیان مقاومت کششی نمونه

 .(.Tavakoli & Soroushian, 1996) کردند.  گزارشهای بتن عادی درصد کمتر از نمونه 31ها را و همچنین مقاومت خمشی این نمونه
ه بتن دمقیمی و برنجیان و همکارانش به بررسی خواص مکانیکی بتن بازیافتی با استفاده از خرده بتن پرداختند، در این تحقیق اثر استفاده از خر

تن ها استفاده از سنگدان بازیافتی باعث دستیابی به بقرار گرفت. نتایج نشان داد که در اغلب طرح یدبررسموردر بتن بازیافتی  دانهسنگ عنوانبه
ر گردد. در بتن بازیافتی با جایگزینی ماسه طبیعی بجای ریزدانه بازیافتی، تغییبازیافتی با مقاومت فشاری و کششی کمتر نسبت به بتن نرمال می

تری از خود بیش یجمع شدگنگردید. همچنین بتن بازیافتی در مقایسه با بتن معمولی  مشاهدهزیادی در مقاومت کششی و فشاری بتن بازیافتی 
از پودر سرامیک و آجر  ،ارائه گردید 3132که در سال  و همکارانش  از مقاالت حیدری یکیدر   .(3130نعمتی,  &)مقیمی, برنجیان,  هد دنشان می

از  شدهاصلحبرای بهبود مقاومت فشاری بتن  ازآنپساست و  شدهاستفادهضایعاتی جهت جایگزینی با بخشی از سیمان در تولید بتن مقاومت باال 
مناسب و  بخشی از سیمان عنوانبهی استفاده در بتن ااین ترکیب بر یتدرنهاکه  ،است شدهاستفادهدر ترکیب با پودر سرامیک و آجر  یلیسنانو س

 شدهانجامد توضیحاتی در مورد تحقیقات دیگر ای در مقاله حیدری .(3132نیلفروشان,  &)توکلی, حیدری, مقیم,   استگامی در جهت توسعه پایدار 
مگا  13/14روزه 23دهد. حداکثر مقاومت فشاری برای مصالح ریزدانه را ارائه می یکجانشین عنوانبهبررسی مناسب بودن بتن بازیافتی  منظوربه

مقاوم در برابر اسید است و با افزایش مقدار گاز  4/12درصد جایگزینی سیمان با گاز سیلیس مشاهده شد که با نسبت آب به مصالح 30پاسکال با 
تغییرات مقدار جایگزینی سیمان با گاز سیلیس و با   M60و درجه  (HPCبتن با عملکرد باال یابدیمکلرایدی نیز افزایش  یرینفوذناپذسیلیس 
 .(3134)حیدری,  است قرارگرفته یموردبررس

دانه درشت %344ای و ماسه بازیافتی )با از ماسه رودخانه شدهساختههای بتن خودتراکم نشان دادند که ویژگی 2443در سال  1و پون 2کو
 ,Kou & .Poon)  استفاده کرد مدانه ریز بازیافتی در بتن خودتراکدرشت %344توان از دارند، یعنی می باهمبازیافتی برای هر دو( تفاوت ناچیزی 

 هایدانهسنگ از شدهساخته اولیه بتن از کمتر درصد 20-34 بازیافتی بتن مقاومت که رسیدند نتیجه این به 2443 سال در  ابش و عبدالفتاحت(2009.
م دارای کو همکاران به بررسی خصوصیات بتن خودترا 0زوان جرگدیج 2434در سال  .(Tabesh & Abdelfatah, 2009)  است طبیعی درشت
 %344 و %04 و %4 با بازیافتی درشت هایدانهسنگ که شد ساخته بتن مخلوط نوع سه تحقیق این در. پرداختند بتن بازیافتی هایدانهدرشت
 نوع هس هر خصوصیات که داد نشان آمدهدستبه نتایج. بودند ثابت درصدها بتن هایمخلوط همه در شدند، جایگزین طبیعی درشت هایدانهسنگ

 Zoran) گیرد قرار مورداستفاده اکمخودتر بتن در تواندمی بازیافتی درشت هایدانهسنگ و دارند باهم ناچیزی تفاوت ،شدهساخته خودتراکم بتن

Jure Grdic, Gordana , & Toplicic, 2010). حاوی خودتراکم بتن فشاری مقاومت بر زئولیت اثر بررسی به همکارانش و عمران نیااسماعیل 
 که ردندک بررسی را شده سخت بتن فشاری مقاومت و تازه بتن خواص روی بر زئولیت اثر مختلف درصدهای با هاآن. پرداختند بازیافتی دانهسنگ
 پایه بتن زا بیشتر یا برابر فشاری مقاومت شده سخت حالت در و. شودمی تازه حالت در خودتراکم بتن عملکرد بهبود باعث زئولیت داد، نشان نتیجه

 .(3132فریدی ,  &نیا عمران ¬) اسماعیل  گذاردمی اثر را
 بتن ساخت جهت جایگزینی %344 و %10 و %04 و %20 درصدهای با بازیافتی هایدانهدرشت از استفاده با خود مقاله در همکاران و خالو

 دشوار را خودتراکم بتن به یابیدست و شودمی خودتراکم بتن رئولوژی افت موجب رئولوژی هایتست در که یافتند دست نتیجه این به خودتراکم
)خالو, خداویریدی   یدمنجر به ساخت بتن خودتراکم گرد یربازیافتیغ دانهدرشت با بازیافتی دانهدرشت %20 جایگزینی ترینمناسب ؛ وسازدمی

                                                           
1 Dosho 
2 S.C.Kou 
3 C.S.Poon 
4 Zoran Jure Grdic 
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 قابل اثر است ممکن بازیافتی، هایدانهسنگ از درصد 14 تا 20 دامنه یک که، کنندمی ادعا همکارش و کماسی .(3133حسینی, تابستان  &زنجان, 
. است نشده بررسی بتن خواصبر  هاآنباشند، اثر  یدهچسب مالت درصد 00 از بیش دارای هادانهسنگ این اگر اما باشد، نداشته بتن خواص بر توجهی

 درصد همچنین و بماند باقی بتن ساخت در بازیافتی هایدانهسنگ یرو تواندمی چسبیده مالت از درصدی چه شود فهمیده است الزم رواین از
بوده  46/8و  46/8و  48/3 هاآن هانمونه در شده کسب فشاری مقاومت بیشترین البته. شود محاسبه چسبیده مالت درصد مبنای بر جایگزینی،

 نمونه در بازیافتی ماسه صدرشاهبازی و همکاران در نتایج مقاله خود عنوان کردند که در اکثر مواقع افزایش د .(3130پارسافر,  &)کسمایی  است 
 بتن مقاومت بر سیمان عیار افزایش تأثیر باشد، 04 و 04 برابر سنگی مصالح کل از شن درصد که صورتی در و. شودمی نمونه مقاومت کاهش باعث

 یشترینداشته است. ب یشرشد و افزا یمقاومت فشار یمانس یارع یشبا افزا هاآن. در طرح مخلوط است درصد 04 حدود در و بوده بیشتر بازیافتی
)شاهبازی,   اندبوده مکعب متر هر در کیلوگرم 110 سیمان عیار با بتن هایبودند که مربوط به نمونه 20.61و  20.72و  23.7 یمقاومت فشار

 .(3130نصیریان فر,  &سیف اللهی, حسنی, 
 کمتر گالیچ دارای طبیعی هایدانهسنگ به نسبت بازیافتی هایدانهسنگ گردیدند؛ حاصل زیر نتایج همکاران و فرزام مقاله گیرینتیجه در

 کارآیی بر ناچیزی تأثیر درصد 20 از کمتر مشارکت میزان با بازیافتی هایدانهسنگ با شده ساخته بتن از استفاده. هستند بیشتری آب جذب میزان و
 20 رحداکث میزان به حاصله بتن فشاری مقاومت کاهش باعث طبیعی هایدانهسنگ جای به بازیافتی هایدانهسنگ از استفاده. دارد حاصله بتن

مقاومت فشاری و مقاومت  .(3131پیری,  &محمدگلزاری, )فرزام, آهوقلندی,  شد خواهد درصد 30 حداکثر میزان به کششی مقاومت کاهش و درصد
اخته شده از بتن س یفاتیبتن باز یو مقاومت کشش یو مقاومت فشار یشترب یاز بتن معمول پر مقاومتاز بتن مادر  کششی بتن بازیافتی ساخته شده

 کاهش باعث مقاومتکم مادر بتن از شده ساخته بازیافتی هایدانهسنگ گزینیجای درصد افزایش. است کمتر معمولی بتن از مقاومتمادر کم
 بدون یا با تیبازیاف بتن االستیسیته مدول. دارد معمولی بتن به نسبت کمتری چگالی بازیافتی بتن. است شده کششی مقاومت و فشاری مقاومت

 %04 ایگزینیج با بتن و معمولی بتن در االستیسیته مدول افزایش باعث سیلیسی دوده. است معمولی بتن از کمتر سیلیسی دوده و فوالدی الیاف
 االستیسیته مدول کاهش باعث بازیافتی هایدانهسنگ %344 گزینیجای با بازیافتی بتن در سیلیسی دروده ولی. است شده بازیافتی هایدانهسنگ

 .(3133نظری منفرد,  &)نیلی  است شده هاطرح تمامی االستیسیته مدول کاهش باعث فوالدی الیاف. است گردیده
 و کششی مقاومت فشاری، مقاومت در کاهش جدید، بتن در دانهدرشت و ریزدانه عنوانبه بازیافتی هایدانهسنگ از استفاده افزایش با

 مالت مقاومت که چرا. دارند طبیعی هایدانهسنگ به نسبت کمتری مقاومت عمدتاً بتنی بازیافتی هایدانهسنگ. شد مشاهده خمشی مقاومت
 بدیلت خود از ریزتر هایدانه به حدی تا اختالط حین در بتنی هایدانهسنگ. است کمتر دانهسنگ مقاومت از بازیافتی هایدانهسنگ به چسبیده

 هایدانهگسن از استفاده افزایش با. گرددمی بتنی ضایعاتی هایدانهسنگ حاوی اسالمپ افت و بتن ریزدانه درصد افزایش باعث امر این که شوندمی
 هایدانهسنگ در شده سخت سیمان مالت وجود که یابدمی افزایش هانمونه ساعته 20 آب جذب جدید، بتن در دانهدرشت و ریزدانه عنوانبه بازیافتی

 ،سنگدانه به بتنس بیشنر تخلخل سبب به بتنی بازیافتی هایدانهسنگ روی بر موجود مالت. است مالت نوع این باالی آب جذب علت بازیافتی، بتنی
 .(3132نصرتی,  &)صدر ممتازی, طهمورثی,  است بیشتری آب جذب دارای

 قاومتم با هایشده پرداخت. وی بتنبه بررسی خصوصیات بتن ساخته شده با سنگدان بازیافتی از بتن تازه سخت 3کاتز 2441در سال 
در بررسی خصوصیات مکانیکی  2در مطالعات زاو . (Katz, 2003)نمود بازیافت و شکست روزه 23 و 1 و 3 هایسن در را مگاپاسکال 23 روزه 23

  Jianzhuang Xiao Yijie Huang).یایدمی کاهش نیرو حداکثر بازیافتی هایدانهسنگبتن بازیافتی تحت تنش با افزایش درصد جایگزینی 

a, Jie Yang , & Ch. Zha, 2012)344و  04و  4با یک نسبت آب به سیمان ثابت)درصدهای مختلف( با درصدهای  1در مطالعات کاربال 
 ها،مونهن جایگزینی درصد افزایش با و یافت کاهش هاجایگزینی محصوالت بازیافتی در تمامی موارد با افزایش نسبت آب به سیمان مقاومت نمونه

ه کاهش داشت یافتیمصالح باز یگزینیدرصد جا یشبا افزا یسیتهمدول االست هاآن هایآزمایش در موارد تمامی یافت کاهش هاآن فاشری مقاومت
 Antonio Eduardo Bezerra)  است بوده برقرار معمولی هایبتن مانند االستیسیته مدول افزایش و فشاری مقاومت افزایش تناسب واست. 

010)& Valdir, 2.  که بازیافتی، هایدانهسنگتوان استدالل کرد که با درصد جایگزینی ارائه شده است می 0نتیجه تحقیق لوتوبا آنچه که در 
 اهشک نیز فرسایش و کربناسیون در نیز آن دوام مورد در است االستیسته مدول کاهش و کششی مقاومت کاهش فشاری، مقاومت کاهش ان نتیجه

 .(Lovato a, Edna , & Denise , 2010 )  شودمی مشاهده
 اوزمتج دهه سه از جهان کشورهای بیشتر در هاسازه در آن از استفاده سابقه که است نوینی مصالح جمله از باال مقاومت با بتن عوض، در

 مترسانتی بر کیلوگرم 044 قبل هایسال در باال، مقاومت با بتن برای طراحی فشاری مقاومت کمترین آمریکا، بتن انجمن مقررات براساس. است
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 ایو  یاز مصالح مصنوع هاآندر ساخت  کهآن بر مشروط. است شده تعیین مربع مترسامتی بر کیلوگرم 344 اخیر هایسال در و 044 بعدها مربع،
مگاپاسکال دست  34مقصودی و همکارش با استفاده از پوزوالن به مقاومت نزدیک  .(1386 ,حامد  &مقصودی ) استفاده نشده باشد  یاپوکس یافال

نشان داد با تغییر  هاآنحسن نژاد و همکاران به بررسی ریزساختار بتن مقاومت باال پرداختند نتایج پژوهش  (1386 ,حامد  &مقصودی ) یافت.
 مگاپاسکال 31 ات فشاری مقاومت نتیجه ،گذاردمی مستقیم تأثیر بتن مقاومت در اثر این که کند، ضخامت ناحیه انتقال بتن تغییر میدانهسنگجنس 

 SEMبرنجیان, بررسی اثر جنس سنگدانه در ریزساختار و ناحیه انتقال بتن مقاومت باال با استفاده از  &)حسن نژاد  .است شده ذکر هاآن مقاله در
 یجهتن پر مقاومتدرمدول االستیسیته بتن  دانهسنگبررسی تاثیر جنس  یبا عنوان بررس ایبرنجیان و همکاران در مقاله .(Point Scan, 1392و 

 گرانیتی هایدانهنگس حاوی بتن و. اندبوده استاتیکی االستیسیته مدول بیشترین دارای سیلیس دانهسنگ با شده ساخته بتن هایگرفتند که نمونه
 هایدانهسنگ اویح بتن به مربوط زمان، گذشت با یکیاستات االستیسیته مدول رشد افزایش بیشترین. کردند کسب را دینامیکی مدول بیشترین
 شد مربوط دولومیت جنس از هاییدانهسنگ حاوی بتن به مربوط زمان گذشت، با دینامیکی االستیسیته مدول رشد افزایش بیشترین و سیلیسی

  .(3133تاج الدینی,  &مداحیان, )برنجیان, حسینیان, حسن نژاد, 
 

 مصالح انتخاب -3

 با هاینبت کیفیت از اطمینان برای بنابراین؛ باشند داشته قرار شده تعیین محدوده در باید مخلوط، اجزای تمام باال مقاومت هایبتن در
 قال،انت کردن، مخلوط هایروش و خام مصالح بودن نواختیک شامل مراحل این. نمود کنترل باید را هاآن تولید به مربوط مراحل تمامی باال، مقاومت

 .نمود ملکا توجه جزئیات، تمام به باید باال مقاومت با هایبتن تولید در .است شده سخت بتن هایآزمایش و آوریعمل کردن، ویبره ریختن، قالب در
 این. گردید استفاده مازندران سیمان کارخانه دو تیپ سیمان از دلیل، همین به. گردد استفاده منطقه مصالح از شده سعی پژوهش این در

 .است بوده 30/1 برابر مذکور سیمان تهدانسی. کرد تهیه مازندران منطقه هایفروشیمصالح بیشتر در توانمی را سیمان نوع
 ندیبدانه آزمایش. است)ماسه(  ریزدانه سنگی مصالح و)شن(  دانهدرشت سنگی مصالح شامل عموماً بتن در رفته کار به سنگی مصالح

 استفاده قدیمی بتن کردن خرد با هاییدانهسنگ از آزمایشی هاینمونه ساخت جهت. شد گرفته کاربه سنگی های دانه اندازه توزیع نحوه تعیین جهت
 تحقیق این در ضمن، در. گردید استفاده مترمیلی 33 دانه اندازه حداکثر با و یکسان صورتبه هادانهسنگ کلیه بندیدانه نتایج، مقایسه از پس. شد

نشان داده شده است، ابتدائاً  3 شکلکه در  طورهمان نیز، بازیافتی بتن ساخت جهت. شد استفاده هادانه نمودن الک جهت لرزاننده دستگاه از
شده، پس  یهته بوده کشور در متعارف هایمقاومت و دولومیتی طبیعی %344 هایدانهسنگ با و دانهسنگ جنس یک از همگی که بتنی یهانمونه

 نتقالا آزمایشگاه به را شده خرد سنگی های دانه سپس. گردید هانمونه نمودن خرد به اقدام شکناز آن اقدام به حمل به کارگاه و با استفاده از سنگ
 .نمودیم بندیدانه به اقدام و داده

 

       

 آزمایشگاه به انتقال و معمولی هایمقاومت با شده سخت بتن از دانهسنگ تهیه نحوه -1 شکل

 

متشکل  ولیکییدرصورت پودر هبه "یکروسیلیکام" یرانا یاژفروآل یعشرکت صنا یکروسیلیسپژوهش م یناستفاده شده در ا یکروسیلیسم
بوده و  323روزه  23 یپوزالن یسو اند 33gr/cm 0/3ایفله یتهدانس یدارا کهآنیرا یلیسفروس ۀو از محصوالت کارخان آمورف 2SiOاز ذرات فعال 

 بوده است.  gr2m 24-20/ یمصرف یکروسیلیسم یژهو  سطح و یدبه سف یلما یصورت خشک به مخلوط بتن اضافه شده است. رنگ آن خاکستربه
 وزن گراد،سانتی درجه 24 دمای در و تیره ایقهوه ماده، این. است شده استفاده یی سی پی پایه با شیمی وند شرکت کنندهروانفوق

 .است مکعب مترسانتی بر گرم 3/3 آن مخصوص
 آب شرب شهرستان بابل بوده است.  یزن یمصرف آب

                                                           
1 Bulk density 
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 اختالط طرح ترتیب نحوه .3-1

 ،نهایی مخلوط طرح در سپس و گردید اجرا نظر مورد مقاومت به رسیدن بررسی جهت آزمایشی اختالط طرح چندین ابتدا مطالعه این در
 جدول مطابق مخلوط طرح و بندیدانه منحنی و نیاز مورد بتن حجم و وزن به توجه با بود شده تمیز و آماده کامالً قبل از که را سنگی های دانه ابتدا

 اخلد در را هاآن دقیقه یک مدت به سپس شده، ریخته بتونیر داخل در ریزتر به درشت های دانه از و گردیده توزین مناسب هاینسبت به 3 شماره
به همراه  یماندر طرح( و آنگاه س یکل آب مصرف %34 یباً)تقر کنندهروانفوق همراه به آب از کمی مقدار سپس و نموده مخلوط یکدیگر با بتونیر

 ریو بعد در همان هنگام که دستگاه بتون یدبا هم مخلوط گرد هاآن یقهدق یکاضافه کرده و تا مدت  یوزن شده را به مصالح سنگ یکروسیلیسم
 به و یکسان هامخلوط تمامی برای بتونیر چرخش زمان مدت. شد اضافه آن به است کنندهروانفوق همراه به که مانده آب از مقداری استروشن 

 در نظر گرفته شده است.  یقهدق 0±3 تقریبی مدت
 بندیدانه شن ابتدا یعنی شد، عمل فوق مشابه نیز( طبیعی ماسه %344 و بازیافتی شن %20)مثالً  بازیافتی شن های دانهسنگ با بتن در

 الزم زمان ماتما از بعد .است بوده فوق مشابه موارد سایر و گردید استفاده دانهدرشت و شن عنوانبه و گردید ترکیب معمولی دانهسنگ با شن با شده
 ارتفاعمه تقریباً الیه سه در بود شده کاریروغن و تمیز کامالً قبل از که فلزی صلب ایاستوانه و مکعبی هایقالب در را هاآن بتن شدن، مخلوط جهت
 قرار گرفت.  مورداستفادهبتن تر  هایآزمایش ادامه در و ضربه 20 و 30 همراه به الیه هر و ریخته

 یسر 0طرح اختالط شامل  31 یقتحق ینباال بوده است. در ا مقاومت به بتن یابیجهت دست یقتحق یندر ا مورداستفادهطرح اختالط   
A,B,C,ه اداستف یعیطب دانهسنگبا  یگزینبصورت جا یافتیباز دانهسنگو اوزان مختلف  12 یکسان یمانآب به س یبا درصد وزن یب، شاهد به ترت

 3جدول طرح اختالط که در  31قرار گرفت. در تمام  یشو آزما یمتفاوت بوده است، مورد بررس کنندهروانشامل مقدار فوق یشده است و هر سر
 بتن ثابت در نظر گرفته شد.  دهندهتشکیل یاجزا یتمام یعی،و طب یافتیباز دانهسنگنوع ومقدار  غیرازبهآمده است، 
  
 آوری عمل .3-2

 ثابت هانمونه یتمام یمدت برا ین)ا ساعت 20 تقریبی مدت از پس و ضربه بدون و زیاد دقت با هانمونه آزمایش، زمان تا آوریعمل جهت
 21±1 آزمایشگاه طبیعی محیط دمای در و( آب در ورغوطه)کامالً  اشباع محیط در هانمونه از تعدادی و گشته خارج قالب از( شد گرفته نظر در

 .گردیدند نگهداری آزمایش روز مدت تا و گرادسانتی درجه
 

 هاآزمایش شرح. 4

 اسالمپ آزمایش .4-1

نشان داده شده است. با توجه به نسبت  2 شماره شکلدر  ؛ کهبوده است ASTM C 143 – 90استاندارد  بر منطبق آزمایش این شرایط
 .کم بوده است هانمونهاسالمپ بیشتر  هانمونهپائین آب به سیمان در این بتن اسالمپ 

 

 

اسالمپ آزمایش - 2 شماره شکل  

 
 فشاری مقاومت آزمایش -4-2
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 توسط جک یفشار یشتحت آزما موردنظر یندر سن شدهساخته نمونه فشاری مقاومت بررسی همان که تحقیق این هدف به توجه با
 ی)ثابت برا یساخت شرکت آزمون و سرعت بارگذار یوتنن یلوک 244 یتو با ظرف یجیتالد یدرولیکیالکتروه یقرار گرفت. دستگاه بارگذار یفشار
فشار آب  یخشک شود و اثر منف هاآنقرار داده تا سطح  یشگاهآزما یطدر مح یشرا دو ساعت قبل از انجام آزما هانمونه یه( و کلهانمونه یتمام
 که جهتی از را متریسانتی 34X34 یمکعب یهانمونهبتن خواهد شد به حداقل برسد.  یرا که منجر به کاهش مقاومت فشار هانمونهداخل  یمنفذ
 شرایط الصهخ طوربه(. باشندمی یکدیگر بر عمود ریزیبتن و بارگذاری)جهت  شد داده قرار دستگاه صفحه دو بین است قالب با تماس در نمونه سطح

استوانه بوده  هاینمونه یبرا ASTMC496و استاندارد  یمکعب هاینمونه یبرا BS 1881: Part 108: 1983استاندارد  بر منطبق آزمایش این
 . است بوده مشابه شرایط هم ایاستوانه هاینمونهو نیز برای  (.1)شکل است. 

 

 

هانمونه فشاری مقاومت آزمایش- 3 شماره شکل  

 

 (3)رابطه  آیدمی به دست نمونه مقطع سطح بر نیرو این تقسیم با نیز حاصل فشاری تنش
(1)      𝐹′𝐶 =

𝑃

𝐴
 

 .است( 2mسطح مقطع بتن ) A( KN) یحداکثر فشار یروین P( KPa) یمقاومت فشار 'CFدر آن  که
 غیرمستقیم کشش آزمایش-3-9-3

 ASTM C496استاندارد  بر اساسشدن بتن  دونیمجهت تعیین مقاومت کششی  استاین آزمایش که به آزمایش برزیلی نیز معروف 
 هقرار گرفتن در گیرای پس از . نمونۀ استوانهگردیدمتر استفاده سانتی 14به ارتفاع  30قطر  بهای های استوانهشود. بدین منظور از نمونهبکار برده می

جانبی آن اعمال گردد.  بر سطحشود که نیروی اعمالی از سوی جک در امتداد ارتفاع نمونه و در زیر جک فشاری قرار داده می یاگونهبه ،دارندهنگه
 شدهثبترائت و دستگاه ق توسطتگی شدن نمونه گردد. سپس بار نهایی گسیخ دونیمجا که منجر به آنتا  یافتهیشافزا یجتدربهبار اعمالی از سوی جک 

 (0)شکل  .است( 2-1) یرابطه بر اساسمقاومت کششی  محاسبه نحوه .است
 (3-2)   

    LD

P
f

t




 

در آن که
t

f ،  مقاومت( کششیkPa)؛P،  اعمالبار( شدهkN)؛L،  طول نمونه(m)؛D،  قطر نمونه(m) است. 
 

 

 فشار اعمال برای فک زیر در نمونه)ب(:  آزمایش نمونه مهار نحوه)الف(:  -4شکل شماره 
 

 (استاتیک ارتجاعی مدول) االستیسیته مدول تعیین آزمایش .-4-4
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 هکآنمشروط بر  شود،می تعریف آن متناظر کرنش به عمودی تنش نسبت صورتبه شودینشان داده م Eبتن که با عالمت  یارتجاع مدول
 مترسانتی 14 ارتفاع و 30 قطر به ایاستوانه یهانمونه از بتن ارتجاعی مدول تعیین جهت. باشد ماده خطی ارتجاعی حد از کمتر عمودی تنش

 0شماره  شکلمطابق  شدهیهتعب یبوده و در آن کرنش سنج مترمیلی 304 یکدیگر از هاآن عمودی یفاصله که فلزی نوار دو ابتدا. گردید استفاده
عمودی در زیر دستگاه فشار گذاشته شد. با محاسبه نیروی متناظر تنش در محدوده  صورتبهدرون استوانه قرار گرفت، سپس به همراه استوانه 

 در سپس و گردیده قرائت شدهمحاسبه نیروی به دستگاه سنج پس از رسیدن عقربهدرصد مقاومت فشاری(، تعداد دورهای کرنش 04ارتجاعی بتن )
 304 که نمونه لیهاو طول بر نمونه طول تغییر تقسیم با. آید به دست فلزی نوار دو بین نمونه طول تغییر ترتیب بدین تا شده ضرب مترمیلی 442/4
  یبا کرنش طول متناظر سنجکرنش یتعداد دورها یبترت ینو به هم آمدهدستبهبتن  یبوده کرنش متناظر تنش در محدوده ارتجاع مترمیلی

  50 𝑋 10−6ل ، مدودونقطهو با استفاده از دستگاه، نیروی مربوط به این کرنش قرائت گردید. با مشخص بودن کرنش و تنش  شدهمحاسبه
 آید.می به دست 1االستیسیته بتن مطابق رابطه 

 
 
 
 

 (kg/m3ختالط )ا طرح 1 جدول

(1)      
 

𝐸𝐶 =
(𝑆2−   𝑠1)

𝜀2 −  𝜀1
 

 یتنش معادل کرنش طول 1S ای،استوانه یدرصد مقاومت فشار 04تنش معادل  2S ی،وتر یسیستهمدول االست cEدر آن  که
  50 𝑋 10−6و𝜺𝟐  2کرنش حاصل از تنشS، 𝜺𝟏

 .است𝑋 10−6 50  کرنش   

 

Sand Gravel S.P Micro 

silica 

Cement Water Mix no Row 

 3 شاهد 243 004 00 12 334 طبیعی %344 014 طبیعی 344%
 A 2 243 004 00 12 334 بازیافتی %344 014 بازیافتی 344%
 B 1 332 044 04 12 034 طبیعی %344 314 طبیعی 344%
 C 0 310 004 00 12 144 بازیافتی %344 344 بازیافتی 344%
 N 0 شاهد 310 004 00 12 144 طبیعی %344 344 طبیعی 344%
 RG1 0 310 004 00 12 144 طبیعی %10بازیافتی و  %20 344 طبیعی 344%

 RG2 1 310 004 00 12 144 طبیعی %04بازیافتی و  %04 344 طبیعی 344%

 RG3 3 310 004 00 12 144 طبیعی %20بازیافتی و  %10 344 طبیعی 344%

 RG4 3 310 004 00 12 144 بازیافتی %344 344 طبیعی 344%
 RS1 34 310 004 00 12 144 طبیعی %344 344 طبیعی %10بازیافتی و  20%

 RS2 33 310 004 00 12 144 طبیعی %344 344 طبیعی %04بازیافتی و  04%

 RS3 32 310 004 00 12 144 طبیعی %344 344 طبیعی %20بازیافتی و  10%

 RS4 31 310 004 00 12 144 طبیعی %344 344 طبیعی %344بازیافتی و  4%
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-بتن در االستیسیته مدول تعیین آزمایش نحوه -5 شماره شکل  

 
 یو نگهدار یآورعملنحوه  -4-5

شده و  درآوردهو سپس از قالب  شدندیم  یساعت در قالب نگهدار 20به مدت  یشگاهیآزما یطدر شرا هانمونه این اختالط اتمام از بعد
های بتن تازه و نحوه نمونه  0 شکلشدند. در  ینگهدار یشهر آزما یبرا موردنظرتا سن  گرادیسانتدرجه  20-22 ینب یآب در دما یهاحوضچهدر 

 را مشاهده نمایید. یآورعمل
 
 
 

 

بتنی یهانمونه آوریعمل و سازیآماده نحوه -6 شماره شکل  

هانمونه روی بر هاآزمایش نتایج -5-1  

 بر یافتیباز دانهسنگ تأثیر بررسی و شده سخت تازه، بتن روی بر حاصل هایشآزما نتایج شامل فصل، این در شدهانجام تحقیقات نتایج
و خواص سخت شده بتن مقاومت باال شامل: مقاومت  هاآزمایش توسط تازه بتن خواص روی بر هایشآزما نتایج ابتدا. است باال مقاومت بتن روی

روزه(، ارائه گردیده است،  23روزه(، مدول االستیسیته استاتیکی ) 23روزه( و مقاومت کششی غیرمستقیم ) 00و  23و  1فشاری در سنین مختلف )
 هنحو. گرفتند قرار آزمایش مورد آوریعمل از پس قبلی یهادر قسمت شدهارائه شرایط به توجه با تحقیق این در آزمایش مورد بتنی یهانمونه

 بوده است. 1شماره  شکلبر اساس  صورتبه هانمونه شکست
 ومناسب(  یانسم یرمالت )خمکه نشان از  داده استرخانتقال بتن  یهو ناح دانهسنگشکست در  هانمونه یهاست که در کل ذکرقابل

 علت به بتن این در که است، این مطلب بدین معنی (1)شکل است  دادهرخ دانهسنگاز  هانمونهاغلب  شکست .است ضعیف انتقال ناحیه و دانهسنگ
 این که است آمدهعملبه هادانهسنگ مقاومت از استفاده بهترین و است رسیده خود مقاومت حداکثر به دانهسنگ انتقال، ناحیه مقاومت بودن باال

 انتقال، ناحیه مقاومت افزایش مقاومت بر عالوه گفت توانمی فوق، تفاسیر به توجه با. است شدهینهبه و باال مکانیکی خواص با بتنی تولید به منجر
 .کندمی ایفا بتن مکانیکی خواص بر بسزایی تأثیر
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 هایشآزمادر  هانمونهشکست  نحوه -7شکل شماره 
 

 
 فشاری مقاومت و اسالمپ نتایج -5-2

ح اشباع خشک با سط یافتیباز دانهاز آن است، اگر سنگ یحاک یافتیو باز یعیطب یهادانهسنگبتن با  ییکار آبتن تازه و  یرو یجنتا .
تا  ردددر طول مخلوط کردن اضافه گ یبا مقدار آب اضاف یدخشک استفاده شود با یافتیباز دانهسنگاگر از  ین،است. همچن یکی یباًاستفاده شود تقر

ورد. آ به دست توانمی و دارد بستگی خواهیمیمشابه را م ییکار آکه  یبه زمان یمشابه را پس از زمان مقرر به دست آورد. مقدار آب اضاف ییکار آ
داشتند.  یاسالمپ کمتر RG یهانمونهنسبت به  RS یهانمونه و ؛مقدار اسالمپ کاهش داشته است یافتیدر هر دو مورد با اضافه کردن مصالح باز

 آن، بهبود و اصالح برای. یابدمی افزایش آن اسالمپ کاهش و بوده شن از بیشتر اسالمپ بر بازیافتی ماسه جایگزین تأثیر گرفت نتیجه توانیم
 .شودمی پیشنهاد مجاز حد در کنندهروانفوق بیشتر مقادیر از استفاده

 در شاریف مقاومت آزمایش نتایج. است مستتر محاسبات در که بوده نمونه سه برای نتایج میانگین هانمونه فشاری مقاومت آزمایش نتایج
 شدهدادهای نشان مقایسه صورتبهاست  شدهدادهنشان   3 شماره شکلمختلف در  هاینمونه فشاری مقاومت از حاصل روزه 00 و 23 و 1 سنین
 است.

 بتن ردنک خرد از آمدهدستبه) خوب یفیتباک هادانه اگر. دارد بستگی شده بازیافت مصالح کیفیت به عمده طوربه بتن فشاری مقاومت
 مقاومت روی رب تأثیر هیچ بازیافتی دانهسنگ گیرند، قرار مورداستفاده جدید هایبتن تولید برای( شد مورداستفاده این در که طورهمان باالتر باقدرت
)شکافت(  تنب کشش مقاومت برای نتیجه این. ندارد بازیافتی ۀدانسنگ با طبیعی درشت ۀدانسنگ جایگزینی نسبت گرفتن نظر در بدون فشاری
در تمامی موارد با جایگزین نمودن مصالح بازیافتی نسبت به نمونه شاهد کاهش  .(3134هادی,  &)دشتی ناصرآبادی, اعظمی ,  .است معتبر و یکسان

 ترفمی انتظار طوراست و با افزایش درصد جایگزینی مصالح بازیافتی این کاهش مقاومت، بیشتر  مشاهده گردید. و همان شدهمشاهدهمقاومت 
 00 و 23 سنین در فشاری مقاومت ایماسه مصالح نمودن جایگزین با فشاری مقاومت. است داشته شافزای نیز فشاری مقاومت نمونه، سن باگذشت

. ستا ریزدانه طورکلیبه و ماسه بازیافتی، بتن در فشاری مقاومت محدودکننده عامل که گرفت نتیجه طوراین توانمی. است داشته افزایش روزه
داشته است و  یمقاومت فشار یشترینروز ب 00روز و  23نمونه در سن  ینبوده است. و هم RG1روزه مربوط به نمونه  1 یمقاومت فشار یشترینب

نمونه بوده است. درصد کاهش  ینمقاومت به هم ینکمتر یزن 00و  23داشته و در سن  RG4روزه را  1را در سن  یمقاومت فشار یندر مقابل کمتر
 33/4و  30/4و  32/4و  30/4  یبروزه به ترت 23نسبت به شاهد و در سن  RG4و   RG3و   RG2و   RG1 یهاهنمون یبرا یدر مقاومت فشار

گفت افت مقاومت  توانمی که. است 00/4و  10/4و  30/4و  33/4 یببه ترت RS4و   RS3و  RS2و   RS1 یهانمونه یبرا یسهبوده است و در مقا
 عوامل از یکی که دلیل این بها که گفت توانمی. است RS4کاهش مقاومت مربوط به  یشتریندارند. و ب RG یهانمونهنسبت به  تریشیب

به  ینچنو هم یابدمی افزایش احتماالً ضخامت این شده بازیافت ماسه با بتن در کهینا به توجه با و است انتقال ناحیه بتن در مقاومت محدودکننده
 دهد.  یجهاز آب وجود دارد کاهش مقاومت را نت یمذکور انواع یهدر ناح کهاین یلدل

 هانمونه ینروز هم 00و  23بوده است. در سن  RS4و  RS1به  یبروزه به ترت 1مقاومت در سن  ینو کمتر یشترینب RS هایمخلوط  در
 مقاومت واردم همه در فشاری مقاومت بازیافتی، شن و ماسه یگزینیجا با که کرد استدالل توانیم ینبنابرا؛ مقاومت را داشتند ینو کمتر یشترینب

 درصد یینتع برای. دارد بیشتری کاهش فشاری مقاومت یابد، افزایش نیز بازیافتی ماسه و شن یگزینیجا درصد این چه هر و یابدمی کاهش فشاری
 شودمی املش را وسیعی دامنه شدهانجام مطالعات با رسدمی نظر به باشد، داشته را مطلوب ییکار آ خاصیت که بازیافتی مواد یگزینیجا جهت بهینه

 در نیز ؛ ودارد وجود روزه 00 به 23 از و 23 به 1 از سن افزایش با هانمونه بین بیشتری بستگیهم. ندارد وجود مسئله این برای ایبهینه درصد و
 بیشتر طالعهم این در ایاستوانه یهانمونهمقاومت در  ی)پراکندگ دارد وجود بیشتری بستگیهم ایاستوانه یهانمونه به نسبت مکعبی یهانمونه کلیه
 (.است بوده

 معموالً هک خردشده بتن یفضع هایقسمت اختالط حین در اوالً. دارد وجود مبنا بتن به نسبت بازیافتی بتن مقاومت کاهش برای دلیل دو
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 افت باعث خود که شودمی بتن مخلوط در ریزدانه افزایش باعث مسئله این. شوندمی خرد ریزتر قطعات به است هاآن روی بر شده سخت مالت
 ،ستا شکسته سنگ از ترضعیف ،هاآن روی بر شده سخت سیمان مالت وجود دلیل به ،خردشده بتن کهاین دلیل به ثانیاً. گرددمی بتن مقاومت
 ود بین یابلوره بافت مقاومت از کمتر شکسته سنگ و شده سخت مالت قطعه یک یا و شده سخت مالت قطعه دو بین یابلوره بافت مقاومت

 .شودمی بازیافتی بتن مقاومت کاهش باعث خود که است شکسته سنگقطعه
    

 

 

 

 روزه 56 و 28 و 7 سنین در استوانه و مکعبی یهانمونه فشاری مقاومت یهاآزمون نتایج -8شکل شماره 

 
 کششی مقاومت آزمایش نتایج -5-3

 در که است عدد 2 طرح هر برای آزمایش این در هانمونه تعداد. گرفت انجام مترسانتی 30 × 14 ایاستوانه هاینمونه روی بر آزمایش این
زیر  شدهدادهشان ( ن0-1ای بعد از قرار گرفتن در یک گیره خاص که در شکل )این آزمایش نمونه استوانه در .اندقرارگرفته آزمایش مورد روز 23 سن

شاهد 

N
RG1 RG2 RG3 RG4

شاهد 

N
RS1 RS2 RS3 RS4

روزه7مقاومت فشاری  592 568 564 543 515 592 544 520 474 412

روزه28مقاومت فشاری  750 710 688 643 610 750 680 634 570 485

روزه56مقاومت فشاری  802 746 723 702 683 802 720 661 617 502
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نتایج مقاومت فشاری نمونه های مکعبی
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N
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شاهد 

N
RS1 RS2 RS3 RS4
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شود و این عمل تا زمانی که استوانه و به آن بار اعمال می قرارگرفتهفک اعمال فشار )همان فک اعمال نیروی فشاری در آزمایش مقاومت فشاری( 
 نیروی قدارم استوانه شدن دونیمتواند نیرو را منتقل کند. بعد از در این حالت است که استوانه دیگر نمی چراکهکند تقسیم ادامه پیدا می دونیمبه 

 .شودمی محاسبه کششی تنش مقدار( 2-1) معادله از استفاده با و شودمی قرائت شدهاعمال ماکزیمم
 .یردگمی صورت مقطع قطر راستای در وارده بار زیر شده گسیخته ترد، شدن دونیم صورتبه باال مقاومت هایبتن برای شدن دونیم این

 گردیده است. ارائه 3 شکلآن در  یجنتا که
 غییرت و  کندنمی تبعیت دانهسنگ فشاری مقاومت از چندان و گیردمی نشئت خمیر خواص از اساساً باال مقاومت بتن کششی مقاومت

 و زمان باگذشت و یابدمی افزایش کششی مقاومت فشاری، مقاومت افزایش با کرد تفسیر توانمی که شودمی مالحظه کشی مقاومت در یجزئ
ی با جایگزینی هانمونه، یعنی (3)شکل دارند  یشتریماسه کاهش ب یگزینیبا جا ی. مقاومت کششیابدمی افزایش کششی مقاومت مناسب، آوریعمل

 یشتریب یمقاومت کشش RG1نبوده است و نمونه  یتناسب خط یناما ا؛ داشته است یشتریب ی( مقاومت کششدانهشن بازیافتی )مصالح درشت
 ارتباط که دریافت توانیم ینهمچن ؛ وبوده است RG1و  RS4روزه مربوط به  23به  1از  یرشد مقاومت کشش یشافزا بیشترین داشته است.

 مقاومت و عبیمک فشاری مقاومت بین توانمی تریمناسب ارتباط و داشته بیشتری همبستگی ایاستوانه به نسبت مکعبی یهانمونه فشاری مقاومت
 .است کششی

 

 

 مختلف سنین در کششی مقاومت -9شکل شماره 
 

 هامقاومت بین ارتباط و االستیسته مدول نتایج – 5-4

 دیابمی افزایش مقاومت، افزایش و تغییر با بتن، االستیسیته مدولآورده شده است.  34 شکلدر  یکیاستات یسیتهآزمون مدول االست نتایج
 بنابراین  قرار دارد، دانهسنگ ازجملهآن  دهندهتشکیلبا توجه به اینکه مدول االستیسیته بتن تحت تأثیر مدول االستیسیته اجزای  ؛ و(34)شکل 
 .است بدیهی است، همراه فشاری مقاومت افزایش و سیمان خمیر خلخلت کاهش با که دانهسنگ جنس تغییر با االستیسیته مدول افزایش

 به بتن، تباف دانهسنگ تغییر با که کرد توجیه گونهاین توانمی را امر این. شد خواهد ترشکننده بتن باشد، باالتر مقاومت چه هر همچنین
 RG1به  مربوط یسیتهمدول االست یشترین. بشودمی آن مدول در خواص افزایش موجب یجهدرنت و شودمی ترمتراکم بهتر مولکولی پیوندهای دلیل

 است.  یافتهکاهشبتن حاصله  یسیتهاست، مدول االست یافتهیشافزا یگزینیهرچه درصد جا ؛ وبوده است RS1و 
 

شاهد 

N
RG1 RG2 RG3 RG4

شاهد 

N
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روزه28مقاومت کششی  4.6 4.3 4.2 3.9 3.6 4.6 3.8 3.5 3.3

روزه7مقاومت کششی  3.9 3.7 3.6 3.4 3.2 3.9 3.9 3.2 2.9 2.4

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

kg
/c

m
2

مقاومت کششی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

االستیسیته مدول نتایج -11 شماره شکل  

 
 گیرینتیجه -6

 در اررفتهکبه یهادانهسنگ خاص نمونه به مربوط منحصراً نتایج این که مطلب این گرفتن نظر در با و گرفته صورت تحقیقات اساس بر
 و تاجاستن قابل زیر موارد دارد، وجود تریگسترده آزمایشگاهی برنامه به نیاز قطعی اظهارنظر جهت موارد بسیاری در و بوده آزمایشگاهی پروژه این

 :است گیرینتیجه
 هایتحمای قوانین، وضع با امر این تا رسدمی نظر به الزم آن، جهانی جایگاه و اقتصاد زیست،محیط بر بازیافت مبحث اهمیت به توجه با

 لیما منابع تأمین که عمرانی یهاپروژه مالی و ابعادی وسعت به توجه با امر این. گیرد قرار موردتوجه علمی مراکز و خصوصی هایبخش در دولتی
 و هگردید عملیاتی مدون ریزیبرنامه یک در تواندمی گردد،می تأمین دولت و خصوصی گذارانسرمایه توسط و نبوده مردم دوش بر مستقیماً آن

 بردیکار گام اولین که است یهیبد. گردد زیستیطمح حفظ و پسماندها مناسب مدیریت نیز و برداریبهره از پس اقتصادی درآمدهای ایجاد باعث
 انجام ه بره این در شکبی. است راه این مختلف یانمتصد برای آن دورنماهای ینمب و عملیاتی و ملموس کاربردی، هایپتانسیل تشریح امر این در

 .است برخوردار  ایویژه اهمیت از امر این بخشیینتز برای غیره و یفناور و علم هایپارک و هادانشگاه چون علمی مراکز سوی از پژوهشی کارهای
 و حمل هایسیستم ایجاد و هااستان مراکز در یا و شهر هر در ساختمانی پسماندهای آوریجمع مراکز ایجاد و بررسی با است الزم همچنین

 بمناس مالی بنیه وسازساخت مجریان و مجهز هایشرکت پسماندها این هاییجادکنندها عمدتاً کهاین به توجه)با  مبدأ در جداسازی هاییسممکان
 و جداسازی جهت قوانین تدوین همچنین. شود برداشته مبحث کردن عملیاتی یسوبه عرصه این در مؤثر گامی آوریجمع محل در یا و.( باشندمی

 باشد هگشارا زیادی حدود تا تواندمی الزم تجهیزات و بادانش تخصصی تخریب پیمانکاران از اجباری استفاده یا و نخاله یدکنندهتول توسط تحویل
 .(3134قطب الدین, بررسی امکان استفاده از پسماندهای ساختمانی بازیافت شده در ساخت، اجرا و نگهداری بتن,  &)غالمی نیگچه 

 با نبت در مصرفی مصالح بودن مناسب ،موردنظر اهداف به توجه با عموماً. است بازیافتی هایدانه خواص از تابعی بازیافتی مصالح خواص
 خواص در زیاد هایشباهت وجود علیرغم. دارد دنبال به را تأثیراتی یدشدهتول مصالح در خواص گونهاین. شودمی سنجیده خاص استاندارد یک
 :است زیر صورتبه هاآن از برخی که است آن طبیعی نوع با متفاوت بازیافتی هایدانه خواص از برخی بازیافتی، و طبیعی هایدانه

 .باشندمی دارزاویه و زبر هادانه قبیل این معموالً لذا شوند،می حاصل اولیه بتن شکستن از هادانه ازآنجاکه

 .است یرمتغ اولیه بتن خواص و شکست نحوه به بسته مالت این مقدار. است متصل سیمان خمیر و مالت هادانه سطح به غالباً

 .باشندمی کمتری حجمی وزن دارای طبیعی هایدانه به نسبت هادانه قبیل این ها،دانه سطح در مالت اتصال دلیل به

 .هستند کم چسبندگی ظرفیت دارای بازیافتی هایدانه

 هانهدا قبیل این برای منفی نکات از فلز، و شیشه چوب، آجر، گچ، رس، خاک قبیل از بازیافتی هایدانه همراه به احتمالی مضر مواد وجود
 .شودمی محسوب

Nشاهد  RG1 RG2 RG3 RG4 Nشاهد  RS1 RS2 RS3 RS4

مدول 51.2 54.4 37.5 35 35.9 51.2 53.4 49.4 44.3 40.7
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 .(3)شکل  است اولیه بتن یفیتباک متناسب مستقیماً بازیافتی هایدانه کیفیت

 مقاومتتن ب ییکار آبر خواص  ی، اثرات منفیافتیباز دانهسنگکه استفاده از انواع  یدبتن، مشاهده گرد ییکارا هایشآزما یجبا توجه به نتا
 .شودمی ییسبب کاهش کارا خواص سایر و انتقال ناحیه و ریزدانه، به علت دارا بودن آناستفاده از  ینو همچن دتازه دار باالی

 ششیک مقاومت و فشاری مقاومت در کاهش جدید، بتن در دانهدرشت و ریزدانه عنوانبه بازیافتی بتنی هایدانهسنگ از استفاده افزایش با
 هایهدانسنگ به چسبیده مالت مقاومت چراکه. دارند طبیعی هایدانهسنگ به نسبت کمتری مقاومت عمدتاً بازیافتی هایدانهسنگ. شد مشاهده
 باعث امر این که شوندمی تبدیل خود از ریزتر هایدانه به حدی تا اختالط حین در بتنی هایدانهسنگ. است کمتر دانهسنگ مقاومت از بازیافتی
 که ستا بدیهی امری سن افزایش با هامقاومت بهبود نیز ؛ وگرددمی بتنی ضایعاتی هایسنگدان حاوی بتن اسالمپ افت و بتن ریزدانه در افزایش

 .(3)شکل  (3)شکل  است صادق نیز مطالعه این نتایج مورد در

 امتم و ندارد دوم نوع بتن در بازیافتی هایدانهسنگ از استفاده برای صرفهبهمقرون و ساده روش یک هنوز وسازساخت صنعت در اگرچه
 سازیآماده در بخواهند بازیافتی هایدانهسنگ اگر اما هستند، ضروری مقاومت آوردن به دست و ارزیابی در شد، بحث آن مورد در که پارامترهایی

 رسدمی نظر هب طورکلیبه. بود خواهد ضروری چسبیده مالت درصد د کیفیت گرفتن نظر در با روشی هنوز شوند، گرفته کاررفتهبه باال مقاومت بتن
 باید لبتها گیرد، قرار مورداستفاده عمرانی هایکارگاه در باال مقاومت بتن حتی و ایسازه بتن عنوانبه که دارد را قابلیت این هادانهسنگ بازیافت که
 .است زیادی هاآزمایش انجام به نیاز آن کامل شدن روشن و مطلب این اثبات برای که داشت نظر در
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 .سوم چاپ کبیر، امیر صنعتی دانشگاه انتشارات: تهران قدوسی، پرویز رمضانیانپور،

 مترجمین: علی اکبر رمضانیانپور، نگین اعرابی، تهران: انتشارات نگارنده دانش، چاپ پنجم،. راهنمای مصرف میکروسیلیس.(. 3131ترنس سی . هلند . )

در مدول االستیسته بتن پر  دانهسنگ(. بررسی تأثیر جنس 3133جواد برنجیان، باقر حسینیان، مرتضی حسن نژاد، محدرضا مداحیان، و عظیم تاج الدینی. )

 تهران. رانس ملی سالیانه بتن ایران.مجموعه مقاالت چهارمین کنفمقاومت. 

 بتن، یالملل¬مجموعه مقاالت کنفرانس بیندرشت دانه.  عنوانبهبررسی خواص بتن ساخته با خرده بتن  -حسین حاجی غفاری. )بال تاریخ(. بتن بازیافتی
 تهران. .فنی، معیارهای و تحقیقات دفتر

مجموعه مقاالت درشت بازیافتی.  دانهسنگ(. مقایسه خواص اساسی بتن طبعی و بتن با 3134حیدر دشتی ناصرآبادی، حیدر اعظمی ، و مجتبی هادی. )
 چالوس، دانشگاه آزاد. همایش ملی سازه، راه، معماری.

 تهران: وزارت راه و شهرسازی، نشر توسعه ایران. ."(آرمه بتن های¬مبحث نهم )طرح و اجرای ساختمان(. 3132دفتر مقررات ملی ساختمان. )

  .عمران مهندسی المللی¬مجموعه مقاالت ششمین کنفرانس بین(. ارزیابی خواص مکانیکی بتن مقاومت باال. 3132رحمت مدندوست . )

د سرامیک و آجر ضایعاتی بهمراه نانو سیلیس برای (. رزیابی اثر استفاده از پور3132شیوا توکلی، علی حیدری، محمد نوید مقیم، و محمدرضا نیلفروشان. )

مجموعه مقاالت اولین همایش ملی نانو تولید بتن با مقاومت باال ، گامی در جهت مدیریت پسماند و کاهش اثرات زیست محیطی تولید سیمان. 
 همدان انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتان. تکنولوژی مزایا و کاربرد.

مجموعه مقاالت دومین کنفرانس ملی بهسازی و ای با مقاومت باالی پوزوالنی. ه¬(. پژوهشی در مورد بتن3130مدی مقدم حامد . )علی اکبر مقصودی، و اح
  مقاوم سازی ایران.

 .سال بیست و یکم، شماره یک(. بررسی رفتار غیرخطی تیرهای بتن آرمه با مقاومت باال. 3133علی خیرالدین، و حسین نادرپور. )

مجموعه مقاالت های ضایعاتی بتنی.  دانهسنگ(. بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی 3132علی صدر ممتازی، محمدهادی طهمورثی، و حسن نصرتی. )
 زاهدان. هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران.

سال با استفاده از درشت دانه های بازیافتی. (. بررسی ساخت بتن خودتراکم 3133علیرضا خالو، محمدمهدی خداویریدی زنجان، و پیام حسینی. )تابستان 
 .3سوم، شماره 

مجموعه مقاالت ششمین کنگره ملی مهندسی (. استفاده مجدد از مصالح بتنی حاصل از تخریب ساختمان. 3134علیرضا مرتضایی، و کیمیا مرتضایی . )
 سمنان. عمران.

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون مازندران، اساتید  کی بتن با مقاومت باال.تأثیر میکرو سیلیس بر روی خواص مکانی(. 3113فریدون کیوان. )

 راهنما: جواد برنجیان، مرتضی حسینعلی بیگی.

 تهران. مجموعه مقاالت اولین کنفرانس ملی بتن.. راهکارها و اندازها¬(. مدیریت بتن بازیافتی و تولید سیمان: مبانی، چشم3133کیانوش سیامردی . )

مجموعه مقاالت پنجمین بازیافتی.  دانهسنگ(. اثر زئولیت بر مقاومت فشاری بتن خودتراکم حاوی 3132. ) فریدی مجتبی و عمران، نیا¬محمد اسماعیل
 تهران. کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران.

 اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب.مجموعه مقاالت (. تفاده از مصالح جدید در بتن بازیافتی. 3134محمد مهدی حیدری. )

 رشت، شرکت آب و فاضالب شهری استان گیالن.

بر مقاومت فشاری  دانهسنگ ترین¬بزرگ اندازه و اندازه و شکل تأثیر بررسی(. 3133. ) گلچین مهدی و میرنامی، اکبر علی زاده،¬محمدرضا توکلی

 شیراز. .عمران مهندسی المللی¬مقاالت هشتمین کنگره بینمجموعه . بتنی های¬نمونه

مجموعه مقاالت دومین کنگره ملی (. بررسی خواص مکانیکی بتن بازیافتی با استفاده از خرده بتن. 3130محمود مقیمی، جواد برنجیان، و کامران نعمتی. )
  مهندسی عمران.

مجموعه مت بتن مادر، دوده سیلیس و الیاف فوالدی بر مشخصات مکانیکی بتن های بازیافتی. (. تأثیر مقاو3133محمود نیلی، و ابراهیم نظری منفرد. )
 تهران، مرکز تحقیقات ساختمان. مقاالت چهارمین کنفرانس سالیانه بتن ایران.
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. Point Scanو  SEMاال با استفاده از در ریزساختار و ناحیه انتقال بتن مقاومت ب دانهسنگ(. بررسی اثر جنس 3132مرتضی حسن نژاد، و جواد برنجیان. )

 تبریز. .شهری پایدار توسعه و معماری، عمرانف المللی¬مجموعه مقاالت کنفرانس بین

 پر مقاومت بتن کارگیری به عدم مشکالت بندی¬(. شناسایی و اولویت3132مرتضی حسن نژاد، محمد جواد طاهری، محمدرضا مداحیان، و جواد برنجیان. )

 تهران. .-پنجمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران ((. AHPدر ایران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

 انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن. .013-¬ض نشریه "روش ملی طرح ملی مخلوط بتنمرکز تحقیقات ساختمان و مسکن . )بال تاریخ(. 

های بازیافتی بر عملکرد بتن ساخته شده با  دانهسنگ(. بررسی میزان تأثیرگذاری 3131مسعود فرزام، سیدنیرم آهوقلندی، شیوا محمدگلزاری، و زهرا پیری. )

 تهران. مجموعه مقاالت ششمین کنفرانس سالیانه ایران.آن. 

 .3131 بهای واحد پایه رشته ابنیه، رسته ساختمان و ساختمان صنعتی.فهرست (. تاریخ بال. )جمهوری ریاست نظارت و ریزی¬معاونت برنامه

الن، گی اولین کنفرانس ملی فنآوری های نوین بتن .بتن بازیافتی در ساخت بتن.  دانهسنگ(. ارزیابی استفاده از 3130مهدی کسمایی، و احمد پارسافر. )

 رشت.

 .زیستی محیط های¬آالینده میزان کاهش جهت بتنی بازیافتی نمای از گیری¬بهره با بتنی های¬(. بازیافت نخاله3133میثم ارجی، و مهاجری پارسا . )

 تهران. مجموعه مقاالت چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران،.

(. بررسی مقاومت فشاری بتن تهیه شده با شن بازیافتی و 3130ناصرالدین شاهبازی، مهران سیف اللهی، میرمحمود حسنی، و حمیدرضا نصیریان فر. )

 گیالن، رشت. مجموعه مقاالت اولین کنفرانس ملی فنآوری های نوین بتن.درصدهای مختلف سیمان و ماسه بازیافتی. 

 .پنجم چاپ ادب، و علم انتشارات: تهران پیدایش، منصور طاحونی، شاپور رمضانیانپور، اکبر¬ترجمه؛ علی دستنامه احرای بتن.. (3134وادل دوبروولسکی . )

بر مقاومت فشاری بتن مقاومت باال.  دانهسنگ(. تأثیر اندازه October 2010 22-24. )  امینیان پژمان و پور،¬وحید رحیمی، محمد حسین طالب

Proceedings of the 3rd International Conference on Seismic Retrofitting. TABRIZ. 

 تهران: مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی. .3040سند چشم انداز بتن (. 3131وزرارت راه و شهرسازی مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی. )
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