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ملی کنفرانسچهارمین  

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31                   عمرانمهندسیدر

  

 بتن پودری واکنش پذیر، از تئوری تا تولید

 
 ، سید فرزین فائزی2محمد علی دشتی رحمت آبادی*1سید علی هاشمی

  )alihashemi804@gmail.com(، ایرانیزد، دانشگاه آزاد اسالمی، یزد، واحد عمرانگروه  -3

 )dashti@iauyazd.ac.ir(استادیار گروه مهندسی عمران، واحد یزد، دانشگاه ازاد اسالمی، یزد، ایران -2

 ) farzin_faezi@yahoo.com (استادیار، گروه علمی عمران، دانشگاه پیام نور، -1

 
 

 

 

 

  چكیده
بتن معمولی یکی از مصالح معمولی در ساخت و ساز است که با مشکالتی نظیر مقاومت و داوم پائین در برابر خوردگی 

محققان اقدام به جایگزین کردن بتن مقاوم تر ناشی از نفوذ یون کلرو سلفور در شرایط خاص مواجه است. به همین دلیل 

( طراحی شد و در نهایت تالش دست 2UHPCنمودند. سپس بتن با عملکرد فوق العاده )(3HPCبه نام بتن با عملکرد باال )

 ( گردید.1PRCاندرکاران دانش بتن منجر به ساخت بتن های پودری واکنش )

 

 باال، بتن با عملکرد فوق العاده، بتن ودری واکنش پذیر : بتن معمولی، بتن با عملکردهای کلیدیواژه

 

 

 

 مقدمه

بتن یکی از شناخته شده ترین و معمول ترین مواد در صنعت ساختمان می باشد. اجزاء بتن به طور وسیعی در دسترس هستند 

د. خت و ساز آسان تر می باشو تکنولوژی که برای آماده سازی بتن به کار می رود به طور نسبی در مقایسه با دیگر مصالح سا

مهمترین مزیت بتن که باعث استفاده فراوان آن در صنعت ساخت و سازی می شود عبارتند از: قیمت نسبتاً کم مصالح تشکیل 

دهند، تنوع استفاده در پروژه های مختلف، آسان بودن تهیه انواع مختلف مقاوم فشاری باالی آن اشاره کرد.)معراجی و همکاران، 

اما در کنار آن استفاده از بتن معایبی نیز به همراه دارد. نظیر: زمان الزم برای رسیدن بتن به مقاومت مورد نیاز، زمان   (3131

مورد نیاز برای شکل گیری و فرم، کمبود مقاومت کششی و خمشی، کمبود رفتار ثابت به سبب تغییر در اجزاء تشکیل دهنده، 

 (3133وردگی آرماتور و حمله یون های بتن.)خالو و همکاران، ضعف در برابر سیکل های یخبندان، خ

بتن بدون آرماتور )بتن غیر مسلح( دارای مقاومت فشاری باالیی می باشد اما از نظر مقاومت کششی ضعیف و از شکل پذیری 

کمی برخوردار است. برای جبران این کمبود بتن با مواد فوالد که دارای مقاومت کششی باالیی هستند تقویت می شود. به این 

رخ می دهد به بتن اضافه می شود که مقدار و فاصله فوالد اضافه شده بر اساس مقدار  منظور فوالد در مقطعی از عضو که کششی

                                                 
1 - high performance concrete 
2 -Ultra high performance concrete 
3 -Reactive Powder Concrete 
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کشش در عضو تعیین می شود. در ادامه برای بهبود رفتار بتن مسلح در مورد شکل پذیری از محصور شدگی استفاده شد. محصور 

ومت و انعطاف پذیری بتن در تغییر شکل شدگی توسط محدود کردن انبساط جانبی بتن تعیین می شود و باعث افزایش مقا

اثر فشار جانبی در افزایش مقاومت فشاری و ظرفیت تغییر شکل بتن،  3311(. در سال 3111دادن می گردد)مروتی و اکرمی، 

 3331مسلح یا شکل پذیری بتن توسط بعضی از محققین بررسی شده است. در نهایت یک شرکت ساختمانی فرانسوی در سال 

( در این مقاله ضمن 3131ثبت نمود.)معراجی و همکاران،  RPCبتن فوق توانمند به نام بتن پودری واکنش پذیر  یک نوع از

معرفی بتن پودری واکنش پذیر و معایب و مزایای آن به بررسی ساختار و مواد تشکیل دهنده این بتن فوق توانمند پرداخته 

ن آن و مواد تشکیل دهنده این بتن، چگونگی اختالط آن مورد بررسی قرار خواهد شد و در ادامه با تحلیل دالیل به وجود آمد

 میگیرد.

 

 بتن فوق توانمند

تنها نوع بتن با تکنولوژی نوین به شمار می رفت. امروزه بتن توانمند نوعی جدید  HSCبرای سالیان متمادی بتن با مقاومت باال 

از بتن شناخته می شود که فناوری و امکانات ساخت آن به سرعت در حال گسترش است. این نوع بتن عالوه بر مقاومت از نظر 

ز می سازد. بتن توانمند در اصطالح به بتنی ریز ساختاری دارای شرایط مطلوب تری است که آن را از بتن های معمولی متمای

اطالق می شود که با انتخاب دقیق مصالح با کیفیت و بر اساس یک طرح اختالط بهینه تولید می گردد و اندازه گیری مصالح، 

(. چنین 3132مخلوط کردن، بتن ریزی، تراکم و عمل آوری آن بر اساس باالترین استانداردها انجام می گیرد) عابدی و همکاران،

بتنی به گونه ای طراحی می گردد که خصوصیات آن بهینه باشد. استفاده از فوق روان کننده ها به جای روان کننده های 

معمولی با کاهش نسبت آب به سیمان در این بتن، ویژگی هایی نظیر روانی، ضریب کشسانی، تاب خمشی، نفوذپذیری، مقاومت 

 (3132شد.)دشتی، سایشی و دوام بتن را بهبود می بخ

 

 RPCبتن پودری واکنش پذیر 

بتن پودری واکنش پذیر نوعی بتن با مقاومت بسیار باال، مقاومت سایشی زیاد، شکل پذیری باال، تخلخل پائین نفوذ پذیری کم 

یری و به دلیل وجود الیاف فوالدی، شکل پذ RPC(. بر خالف بتن معمولی 3132و داوم زیاد می باشد. )عابدی و همکاران،

جذب )انرژی باالیی از خودشان می دهد. بتن معمولی یک ماده غیر همگن محتوی سیمان ریز تا دانه درشت شن و ماسه که 

متشکل از ذارتی با مدول االستیسته مشابه است، که به منظور تراکم بیشتر  RPCهر کدام مقاومت االسیتسته مختلفی دارند. 

 .(3131ظرفیت نهایی ماده افزایش می یابد. )معراجی و همکاران، دانه بندی شده و به طور قابل توجهی

 

 RPCدالیل به وجود آمدن بتن 

فاز مختلف سنگدانه، خمیر  1مطالعات میکروسکرپی بر روی بافت بتن دانشمندان را از این حقیقت آگاه ساخت که بتن دارای 

اشد و خواص این سه فاز به تنهایی بر روی خواص نهایی سیمان و ناحیه انتقال )محل اتصال سنگدانه به خمیر سیمان( می ب

بتن بسیار تأثیر گذار است. ضعیف ترین فاز در بتن، ناحیه انتقال می باشد و بسیاری از ضعف های بتن نظیر مقاومت کششی 

ه های خمیر سیمان بپائین ناشی از اثر گذاری این فاز است. در ناحیه انتقال یا همان محل اتصال همیر سیمان و سنگدانه بلور

سختی تشکیل می گردند. این امر به علت وجود یک سطح وسیع )سنگدانه( و جلوگیری آن از رشد کریستال های سیمان است. 

از طرفی به دلیل جمع شدگی آب موضعی دور سنگدانه های درشت نسبت به آب به سیمان در این نواحی باال است و بلورهای 

(. 3133ی هستند. در نتیجه این ناحیه دارای تخلخل و نفوذ پذیری زیاد است.)خالو و همکاران،تشکیل شده بلورهای ضعیف تر

میالدی ایده استفاده از یک دانه بندی بسیار ریز به همراه یک ماتریس همگن و توپر از مواد سیمانی ظهور پیدا  11در این دهه 

ف ترین ناحیه بتن محل اتصال خمیر سیمان و سنگدانه یا همان کرد. این ایده از آنجا آغاز شد که تحقیقات نشان دادند ضعی
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ناحیه انتقال می باشد. عمدتاً ریز ترک هایی در این ناحیه ایجاد می گردد که پس از گسترش به نواحی دیگر باعث گسیختگی 

ه باعث گسیختگی بتن می شوند حال با حذف درشت دانه در وافع این ضعف حذف می گردد و ریز ترک های ناحیه انتقال ک

 (.3111نهایی بتن می شود نیز محدود خواهد شد )مروتی و اکرمی،

 

 

 

 RPCمواد تشكیل دهنده 

مواد اصلی تشکیل دهند بتن پودری واکنش پذیر شامل: سیمان، آب دود، سیلیسی، پودر کوارتز فوق روان کننده و الیاف می 

 (3132پ های کربن نیز استفاده شده است.)عابدی و همکاران،باشد. البته در پروژه های تحقیقاتی اخیر از نانو تیو

خیلی بیشتر از سیمان مورد مصرف در بتن معمولی می باشد در بعضی تحقیقات از سیمان  RCسیمان: سیمان مورد استفاده در 

ن با مقدار استفاده می شد ولی در حال حاضر دانشمندان به این نتیجه رسیدند که سیما PRCدر ساختن بتن  A3Cبدون 

A3C  وS3C  بیشتر و نرمی )بلین( پائین برایUHPC  مطلوب هستند. زیراA3C  وS3C  در مقاومت اولیه بتن مؤثر تراند و

( سیمان مورد استفاده در این بتن معموالً بین 3111نرمی )بلین( پائین تر آب مورد نیاز را کاهش می دهد. )مروتی و اکرمی،

𝑘𝑔 3111تا  111

𝑚1⁄ ( 1،2113یازیکمی باشد.) 

دارد که شامل موارد زیر می شود: دسته بندی و فشرده  RPC: اضافه کردن میکرو سیلیس چندین نقش در میکرو سیلیس

سازی ذرات، افزایش روانی )به علت شکل کروی دانه هایش( و فعالیت پوزوالنی )واکنش با محصوالت ضعیف هیدراتاسیون و 

)سیلیکات های کلسیم((. در نتیجه هیدراتاسیون سیمان عالوه بر بلورهای مقاوم مختلف بلورهای تشکیل بلورهای مقاوم تر 

ضعیف هیدروکسید کلسیم نیز تشکیل می گردد. میکروسیلیس با هیدروکسید کلسیم واکنش نشان داده و محصول این واکنش 

 1/1مصرف شامل ماسه سیلیسی با حداکثر دانه  ( سنگدانه های مورد3132دشتی،بلورهای مقاوم سیلیکات کلسیم می باشند. )

وزن در ایجاد سیمان یک بافت توپر مشارک دارند.  %22میکرون و میکروسیلیسی در حدود  31میلیمتر و پودر کوارتز با اندازه 

راکم و روی ت )اتر الیاف مفد کف( تغییر نسب پودر کوارتز )ریزدانه/ فیلر( و ماسه سیلیسی )درشت دانه( عالوه بر اثر گذاری

چگالی ترکیب بر روی خواص رئولوژی بتن پودری واکنش پذیر نیز اثر گذار است. الیاف: استفاده از الیاف فوالدی یا سایر انواع 

nالیاف های معمول در صورت دارا بودن حداقل مدول االستیسته بیشتر از 
mm2⁄1211  باعث افزایش مقاومت خمشی، مقاومت

میزان قابل مالحظه ای می شود. میزان اثر الیاف بر روی خواص ذکر شده به مقدار و جنس الیاف  به RPCبرشی و شکل پذیر 

 %2جمعی افزوده می شود اما مقدار بهینه اقتصادی  %2الیاف فوالدی در حدود  RPCبستگی دارد. )بتن فوق توانمند( در بتن 

𝑘𝑔در حجم یا 

𝑚1⁄322 )تحقیقات نشان داده است که با به کاربردن الیاف فوالدی  است. )آشنایی با بتن پودری واکنش پذیر

الو خعالوه بر مقاومت خمشی و کششی، مقاومت فشاری نمونه ها نیز افزایش یافته اما این افزایش مقدار چشمگیری نمی باشد. )

االی می باشند و با مقاومت ب mm32و قطری در حدود  mm31( این الیاف معموال دارای طولی در حدود 3133و همکاران،

 (2111و همکاران، 2چان)

. 2است که گوشه دار است. . ماسه ریز که الک شده ماسه کوراتزی 3استفاده کرد:  RPCدو نوع ماسه را می توان در  ماسه:

 (3131معراجی و همکاران،ی طبیعی که کروی شکل است، آب مورد نیاز برای این ماسه اندکی کمتر است. )ندماسه مع

فوق روان کننده ها به بتن با اسالمپ و نسبت آب به سیمان پائین تا معمولی، اضافه  :کننده ها )کاهندهای آب ممتاز(فوق روان 

 mm331می شوند تا بتن روان با اسالمپ باال تولید کنند. بتن روان مطابق استانداردهای تعریف شده بتنی با اسالمپ بیشتر از 

                                                 
4 - Yazıcı 
5 -Chan 
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یا بیشتر ممکن  mm221خود را حفظ کرده باشد. اسالمپ های بسیار باالی حدود است که هنوز خواص چسبندگی و انسجام 

(. برای تولید بتن های کارا، کاهنده های آب ممتاز عموماً مؤثرتر 3112خالو وایرجیان،است موجب جدا شدگی در بتن شوند )

روان کننده ها در افزایش کارایی یا روان ولی گران تر از کاهنده های آب معمولی هستند. همینطور مدت زمان تأثیر اکثر فوق 

 (.2132و همکاران، 1تامدقیقه( و کاشی سریع در کارایی )افت اسالمپ( به دنبال دارند ) 11تا  11کردن بتن کوتاه است )

دار در برخی مطالعات به جای فوق روان کننده ها از مواد افزودنی کاهنده آب استفاده شده است. کاهنده های متعارف آب، مق

کاهش می دهند  %11تا  %32کاهش می دهند در حالی که کاهنده های ممتاز آب مقدار آب را بین  %31تا  2آب را تقریباً 

معراجی و استفاده از مواد افزودنی کاهنده آب چنانچه نسبت آب به سیمان کاهش یابد با افزایش مقاومت توام است. )

 (3131همکاران،

 

 د تشکیل دهنده( محدوده مقادیر موا3جدول)

 (kg)مقدار مواد

 111 – 311 سیمان

 211 – 221 میکروسیلیس

 311 – 221 پودر کوارتز

 111 – 3311 ماسه سیلیسی

 321 – 211 الیاف فوالدی

 22 - 11 فوق روان کننده 

 321 – 311 آب 

 31/1  - 22/1 نسبت آب به مواد سیمانی

 

 

 نحوه ساخت بتن پودری واکنش پذیر

 به کار می رود. %1کمتر از  A3C، سیمان با RPC. به دلیل کاستن از میزان آب مصرفی در ساخت 3

 باشد. 1/3/ میکرومتر، حدود 1. مقدار بهینه ماسه به سیمان با ماکزیمم اندازه ذرات 2

 سیمان می باشد. وزن %22باشد. مقدار بهینه میکروسیلیس  %32. مقدار کربن موجود در میکروسیلیس مصرفی، کمتر از 1

 / می باشد.22/ توصیه شده است که مقدار بهینه آن 22/ و 31. مقدار نسبت آب به سیمان بین 1

 (.2133و همکاران، 2ویلبسیار مؤثر عمل می کند ) Polycarboxylate ether. ماده افزدونی کاهنده آب بر اساس فرمول 2

نحوه اختالط این بتن مانند بتن معمولی است، ابتدا مصالح خشک مخلوط شده، سپس و فوق روان کننده افزوده شده و مخلوط 

 می شود و در نهایت الیاف فوالدی اضافه می شوند. 

شار تازه، قبل از عمل آوری و در طول عمل آوری تحت ف RPC. نمونه های 3به دو طریق بهبود می یابد:  RPCخصوصیات 

 (. 3332و همکاران، 1چیرزی. نمونه ها حرارت ببنند )2قرار می گیرند. 

                                                 
6 -Tam 
7 -Wille 
8 - Cheyrezy 
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درجه سانتی  211می دهد. در دمایی بیش از  mpa211درجه سانتیگراد، بتنی با مقاومت  31تا  21عمل آوری در دمای بین 

دن نمونه سبب حذف هوای محبوس افزایش داد تحت فشار قرار دا mpa111گراد و تحت فشار می توان مقاومت نمونه ها را تا 

 شده و افزایش تراکم نمونه می شود.

 

 مزایا و معایب بتن پودری واکنش پذیر

𝑘𝑔حدود  RPCمقاومت فشاری باال می باشد. حداقل مقاومت فشاری در بتن های  RPCیکی از مزایای ایجاد بتن های 

𝑚1⁄ 

𝑘𝑔تا  3211

𝑚1⁄2211  می باشد که دالیل این مقاومت باال حذف درشت دانه ها، بهینه سازی بافت ریز دانه ها در مخلوط و

بهبود ساختار میکروسکپی سیمان با عملیات حرارتی در زمان عمل آوری می باشد. از دیگر مزایای این بتن دوام و نفوذ ناپذیری 

ه انواع مهاجم های محیطی نظیر کلرایدها، سولفات ها و یا سیکل های در برابر هم RPCباالی آن است. بهبود فوق العاده 

. ترکیب 3یخبندان و ذوب شدن ناشی از نفوذ ناپذیر بودن آن می باشد. دو علت اصلی که باعث ایجاد این ویژگی شد. عبارتند از: 

کند و در نهایت منحنی پیوسته از اندازه دانه  مواد از دانه های بسیار ریز که دانه های ریز تر فواصل دانه های درشت تر را پر می

نسبت به بتن معمولی خیلی متراکم و نفوذ  RPC. ناحیه اتصال خمیر سیمان به سنگدانه ها که در 2ها حاصل می گردد. 

مزایای آن ( از دیگر 3111مروتی و اکرمی،ناپذیرتر است که ناشی از انجام هیدراتاسیون کاملتر در اطراف سنگدانه ها می باشد. )

ژول بر متر مربع، ضریب کشستانی  11111تا  32111و حتی بیشتر، انرژی شکست از  mpa22می توان به: مقاومت کششی 

 (3132،زیاد، وزن کم و جمع شدگی پائین اشاره کرد. )دشتی

ن مصرفی در آن نه تنها ذکر شده است. به عنوان مثال مقدار باالی سیما PRCعلی رغم مواد فوق کاستی ها و معایبی نیز برای 

ام تهزینه تولید را افزایش می دهد بلکه اثر منفی نیز در گرمای هیدراسیون دارد که سبب مشکالت در جمع شدگی می گردد. )

 (2132و همکاران،

از دیگر معایب این نوع بتن می توان به گسترش ریز ترک ها، کاهش سریع کارایی حین ساخت قطعات، محبوس ماندن مقادیر 

 و پیچیدگی فرایند ساخت آن اشاره نمود. RPCزیاد هوا در مخلوط و همچنین نبود یک طرح اختالط جامع و مدون برای 

 

 نتیجه گیری

نوع بتن در سنعت ساخت و ساز تبدیل شده است. این  بتن پودری واکنش پذیر به دلیل مقاومت باال امروزه به پرکاربردترین 

بتن به دلیل برخورداری از الیاف فوالدی شکل پذیری و جذب انرژی باالیی از خود نشان میدهد. همچنین کاهش وزن و مقاومت 

انتظار میرود  PRCیکی باال در برابر انفجار یا بارگذاری ضربه ای این بتن را بیش از پیش متمایز میکند. با توجه با خاصیت مکان

 که این بتن کاربردهای وسیع مهندسی به خصوص در حوزه ساخت و سازهای استراتژیک داشته باشد.

 

 منابع

( مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر مقدار دوده سیلیسی روی عملکرد 3133خالو،علیرضا، خداویردی زنجانی،محمد مهدی، عزیزی،خلیل)

 ات بتن، سال پنجم، شماره اول، مجله تحقیق(RPC)بتن پودری واکنشی

 ( طراحی و کنترل مخلوطهای بتن، موسسه اطالعات علمی دانشگاه شریف3112خالو، علیرضا، ایراجیان، محمود)

بررسی خواص بتن پودری واکنش به منظور استفاده در مقاوم سازی سازه ها  (3132علی)محمد  دشتی رحمت آبادی،
www.irandoc,com 

واکنش پذیر با مصالح موجود در ایران، مجله ( بررسی امکان تولید بتن پودری 3132معراجی،لیال، افشین،حسن ) ،عابدی،کریم

 تحقیقات بتن،سال پنجم، شماره دوم
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دری واکنش پذیر به عنوان نوعی بتن جدید، اولین همایش (آشنایی با بتن پو3131معراجی، لیال، افشین،حسن، عابدی،کریم ) 

 منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران 

( اثر الیاف مختلف بر خواص بتن پودری واکنش پذیر، پنجمین کنفرانس ملی 3132معراجی،لیال، افشین،حسن، عابدی،کریم )

 تهران-سالیانه بتن ایران
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