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 چكیده
ای با توجه به مزایای متعدد آن از جمله کاهش بار مرده و عایق صوتی و حرارتی، به لحاظ کاربرد بتن سبکدانه سازه

شرایط زلزله خیزی کشور و لزوم سبک سازی ساختمان ها ضرورت زیادی دارد. طبق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان 

و وزن  MPa 11ای آن  روزه نمونه استوانه 22ایران، بتن سبک سازه ای بتنی است که حداقل مقاومت فشاری 

باشد. با پیشرفت فناوری بتن و اضافه شدن مواد و افزودنی های جدید وقت   kg/m3 1911- 1411مخصوص آن بین 

آن رسیده است که از بتن سبک سازه ای در بسیاری از پروژه های کشور استفاده گردد. فناوری نانو یکی از اصلی ترین 

 تولید مضرات که اهمیت و ارزش اقتصادی آن به سرعت در حال افزایش می باشد. فناوری های قرن حاضر بشمار می آید

خواص  بهبود منظور به بتن در بکارگیری نانوذرات برای وسیعی تحقیقات اخیر سالهای در تا شده باعث سیمان افزون روز

نانوسیلیس از جمله پوزوالن های تقویت کننده در  .گیرد انجام مختلف جهان کشورهای در سیمان مصرف کاهش و آن

مقیاس نانو می باشد. نانوسیلیس با انرژی سطحی و واکنش پذیری باال به عنوان پوزوالن بسیار فعال، عالوه بر افزایش 

سرعت هیدراسیون سیمان، با کریستال های هیدروکسید کلسیم واکنش داده و با تولید ژل سیلیکات کلسیم هیدراته 

(C-S-H) استحکام فشاری خمیر سیمان سخت شده و استحکام پیوندی سنگدانه با خمیر سیمان را افزایش داده و ،

های ساختار ناحیه انتقال بتن را بطور موثری بهبود می بخشد. در این مقاله مقاومت فشاری بتن سبک دارای درصد
ده و درصد بهینه نانوسیلیس برای تحقیقات آتی مختلف نانوسیلیس بررسی و با بتن سبک بدون نانوسیلیس مقایسه ش

 پیشنهاد می شود.
 

 سیلیس، مقاومت فشاری، درصد بهینهبتن سبک سازه ای، نانو های کلیدی: واژه

 مقدمه  -1
 .گردید تحول دچار نیز بتن صنعت مختلف، های زمینه در علمی دستاوردهای به توجه با و امروزی پیشرفته دنیای در

 بر وارد نیروهای کاهش و ساختمان مرده بار کاهش بر عالوه که بتنی .باشدمی همین پیشرفتها حاصل نیز سبک بتن تولید

 زلزله. نامند می قرن بتن عنوان به را آن امروزه که بوده و حرارتی صوتی عایق چون ویژگیهایی دارای زلزله، شتاب اثر در سازه

 از ساختمانها اکثر  حرارتی( و صوتی(بندی عایق سیستم ضعف دلیل به انرژی حد از بیش مصرف و یکسو از کشور بودن خیز

 مناسب سبکدانه از استفاده سبک، بتن ساخت الزمهکند. می آشکار را سبک بتن صنعت  بکارگیری لزوم و اهمیت دیگر، سوی

 روی بیشتری تاثیر کنند، میاشغال  بتن در را بیشتری حجمی نسبت اینکه علت به ها است. سنگدانه نیاز مورد هاى ویژگى با

سبکدانه  منابع جمله از .گردد انتخاب ساخت برای مناسب سنگدانه یک گردد سعی باید و دارند بتن مکانیکی خصوصیات

 فعالیت از حاصل سبک های سنگدانه معدنی، پوکه. باشد می کردستان قروه منطقه در اسکریا معدنی پوکه کشور، در موجود
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 شن قبیل از مشابه ساختمانی مصالح با مقایسه در کم بسیار حجمی جرم چون مزایایی داشتن علت به که است آتشفشانی های

 ]. 1[روند می بکار سبک بتن ساخت در طبیعی های عنوان سبکدانه به باال سختی درجه بودن دارا و ماسه و

ناشی  مقاومت کاهش اثر جبران برای .است ای نامه آیین مقاومت حداقل نیازمند ای سازه اعضای در سبک بتن از استفاده

فناوری نانو در سالیان اخیر موجب تحوالت شگرفی  کرد. استفاده سبک بتن کنندهتقویت مواد از توان می سبکدانه، بکاربردن از

در دانش بشری گردیده است و نانو ذرات که نتیجه ای از فناوری نانواند به عنوان یک پوزوالن مصنوعی بسیار فعال در 

در ود بخشند. تکنولوژی بتن توانسته اند با کاربرد در ساخت مصالح با پایه سیمانی ساختار آنها را تحت تاثیر قرار داده و بهب

می استفاده  تریکارآمدبطور موثر و بردن خواص بتن  باال برای بتن و سیمان زمینه درس سیلیمیان نانو ذرات موجود، نانو

 فشاری تواند استحکام و می موادی است که باعث افزایش مقاومت، دوام و پایداری بتن می شودجمله سیلیس از نانو شود.

 موثری طور به را انتقال ناحیه ساختار داده و افزایش را سیمان خمیر با پیوندی سنگدانه استحکام و سیمان شده سخت خمیر

استفاده از بتنی سبک که ریز ساختار ماتریس آن تقویت شده باشد کمک شایانی به ساخت سازه هایی با  .[2-6ببخشد] بهبود

بهبود خواص بتن سبک به منظور  سیلیس در سطوح مختلف نانو ربه بررسی اث عملکرد و دوام باال می نماید. لذا در این تحقیق

 پرداخته می شود.  و فراهم نمودن زمینه توسعه کاربرد این بتن ها دراعضای سازه ای

 مشخصات مصالح مصرفی -2
)شکل در این تحقیق برای ساخت بتن سبک سازاه ای از سبکدانه )درشت دانه و ریزدانه( اسکریا قروه استفاده شده است 

 ASTMو  ]ASTM C330 ]1 برای تعیین حدود دانه بندی، وزن مخصوص و جذب آب سنگدانه ها به ترتیب طبق  (.1

C127 ]2 [ عمل شده است. طبق استانداردASTM  چگالی توده ای سبکدانه نباید ازKg/m
برای ریز دانه سبک و  1121 3

Kg/m
( ارائه 2( و )1در جداول )بترتیب حدود دانه بندی و ه ها برای درشت دانه سبک تجاوز کند. مشخصات سنگدان 3221

از شرکت معدنی سینا همدان تهیه شده و سیمان مورد استفاده در ساخت نمونه ها از  اسکریا سبکدانه های شده است. کلیه

شرکت POWER PLAST-ES نوع سیمان تیپ یک سامان کرمانشاه و فوق روان کننده مصرفی از نوع کاهنده قوی آب 

اصفهان  سپاهان فدک نوین فناوریهای مجتمع تولیدی سیلیکاینانو تحقیق این در شده استفاده سیلیس نانوباشد. آبادگران می

 ( ارائه شده است.2( و شکل )3می باشد که مشخصات آن در جدول )و بصورت پودری 

 

 
 پوکه معدنی اسكریا :1شكل 

 

 ASTM C127مشخصات سبكدانه اسكریا قروه بر طبق  :1جدول

 در صد جذب آب (kg/m3)چگالی توده ای  مصالح

 غیر متراکم متراکم ساعت 24

 %12 634 621 سبکدانه درشت

 %16 141 112 سبکدانه ریز
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 با دانه بندی مصالح مصرفی  ASTM C330 مقایسه دانه بندی استاندارد :2جدول

 (mm)اندازه سنگدانه عبوریماکزیمم        

5/12   5/9 15/4 36/2 12/1 3/1 15/1 

 درصد عبوری سبکدانه درشت
ASTM C330 

111-91 21-41 21-1 11-1 - - - 

 - - - 5 11 61 95 درشت دانه مصرفی

 در صد عبوری سبکدانه ریز
ASTM C330 

- - - 111-95 21-41 35-11 25-5 

 15 25 61 95 - - - ریزدانه مصرفی
 

 

 مشخصات نانوسیلیس مصرفی :3جدول

 درجه خلوص  (m2/g)سطح مخصوص   (nm)اندازه ذرات

31- 21  193 99% 

 

 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 نانوسیلیس SEMعكس  b.پودری،  نانو سیلیس a. :2شكل 

 

 طرح اختالط -3
بتن های سبک سازه ای باید دارای مقاومت و وزن مخصوص کافی باشند، به گونه ای که بتوان از آنها در اعضای سازه ای 

kg/mاستفاده کرد. طبق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران، بتن سبک سازه ای دارای وزن مخصوصی بین 
31911- 

برای ساخت بتن سبک سازه ای، نسبت های  ].9[است MPa 11بوده و حداقل مقاومت فشاری مورد نیاز برای آن  1411

 به وزن مخصوص رسیدن تا مقادیر این سپس شد. منظور] ACI 211 ]11پیشنهادشده در  شیوه اساس بر ابتدا اختالط در

ونه های دارای مدر ن .شود می دیده (4جدول ) در بتن سبک مورد بررسی نسبت مخلوط و مقادیر شد. بهینه نظر مورد

a b 
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%( بصورت درصد جرمی جایگزین با سیمان به طرح اختالط معرفی 5%، 3%، 1درصد های مختلف نانوسیلیس ) سیلیس،نانو

 شده اضافه شدند.

 

 بتن سبک مورد آزمایش  مخلوط اجزاء های نسبت و : مقادیر4جدول 

 سیمان نام طرح 
(Kg/m3) 

حجم کل 

 سنگدانه
(ft3/yd3) 

در صد حجم ریز 

 سنگدانهدانه به کل 

در صد 

فوق روان 

 کننده

نسبت آب  *

 به سیمان

وزن 

ɣ)مخصوص )  

(kg/m3) 

LWC 421 2/29 52 3/1 31/1 1141 

 ه مخلوط بتن اضافه می گردد.بنیز آب مورد نیاز برای اشباع سبکدانه ها *

 نحوه ساخت و عمل آوری نمونه ها -4
 سیلیسنمونه بدون نانو -4-1

 ترتیب به سپس شده مخلوط هم با شده و ریخته میکسر درون دانهزری سپس و دانه درشت ابتدا مخلوط، ساخت برای

 بتن مخلوط کن، در یکدیگر با مصالح کامل اختالط از پس نهایت در. شد مخلوط اضافه به روان کننده فوق حاوی آب و سیمان

 ریخته ASTM C143 استاندارد اساس بر الیه سه در سانتیمتری 31 ارتفاع و 15 قطر با ای استوانه ی ها قالب در تازه

 آماده از بعد .گرفت انجام ها قالب پرکردن از پس بالفاصله لرزان، میز توسط بتن هایمخلوط کردن متراکم عملیات ].11[شد

 یک با را آن روی و داده قرار صاف سطح یک روی را قالب دما، جهت از مناسب فضای یک در آنها دادن قرار و ها نمونه کردن

 نمونه ها ساعت 24 از پس. گیرد انجام مناسب صورت به هیدراتاسیون عمل و نشود تبخیر بتن آب تا پوشانیم می خیس پارچه

 عمل معین سنین به رسیدن تا سانتیگراد درجه 21-25با دمای تقریبی  آب نگهداری حوضچه های در و شدند خارج قالب از

 . گرفتند قرار آوری

 سیلیسنانو حاوینمونه  -4-1
 نتیجه در و سیمان شدن کلوخه باعث پودر صورت به نانو از استفاده که داشت توجه باید نانو حاوی مخلوط ساخت برای

 یک که زمانی تا آب با را نانو پودر باید امر ایناز  جلوگیری برای .شد خواهد بتن مخلوط در نانو پودر یکنواخت غیر توزیع

 درون نظر مورد دانه ریز و درشت دانهسپس در همزن مخلوط نماییم.  بیاید دست به نانو کلوخه بدون و یکنواخت مخلوط

 مخلوط به سیسیلنانو و آب مخلوط و کننده روان فوق حاوی آب و سیمان ترتیب به و می شوند مخلوط هم با و میکسر ریخته

 و 15 قطر با ای استوانه های قالب در تازه بتن کن، مخلوط در یکدیگر با مصالح کامل اختالط از پس نهایت در. گردد می اضافه

  و مانند نمونه بدون نانو آماده می شوند. شود می ریخته الیه سه در سانتیمتری 31 ارتفاع

 

 آزمایشات و بررسی نتایج  -5
 می المللی بین های نامه آیین در بندی طبقه برای شده سخت بتن های ویژگی مهمترین از یکی عنوان به فشاری مقاومت

آیین  طبق مثال بر به عنوان است، شده مطرح دنیا معتبر آیین نامه های در متفاوتی نظرات سازه ای سبک بتن تعریف باشد. در

بر طبق  ].12[باشد 2/11روزه برابر 22 استوانه ای فشاری مقاومت حداقل دارای بایستی سازه ای سبک بتن ACI 213 نامه

 مقاومت که است داده نشان تحقیقات ].9[است MPa 11 مبحث نهم مقررات ملی حداقل مقاومت فشاری مورد نیاز برای آن

 بتن های کمتر مخصوص وزن نیز امر این علت و بوده بتن های معمولی %111الی % 21 محدوده در سبک بتن های فشاری

  .]13[باشدمعمولی می بتن های با مقایسه در سبک
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 آزمایش شد. ASTM C39 طبق استاندارد  mm 311 × 151های استوانه ای بر روی نمونه fcمقاومت فشاری در این تحقیق 

 از یک هر فشاری در مقاومت اندازه گیری رای. ب(3)شکلاست هیدرولیکی جک یک به صورت فشاری مقاومت دستگاه]. 14[

 محاسبات در نمونه 3 این مقاومت فشاری میانگین و گرفته قرار آزمایش مورد نمونه، 3 بررسی صد های نانوسیلیس مورد در

مقاومت فشاری  چنین( و  هم4سیلیس در شکل)نحوه شکست نمونه های حاوی درصد های مختلف نانو .گیردمی قرار مالک

 ارائه شده است.( 6( و )5و نمودار )( 4در جدول)ها روزه نمونه  22و  1

 

 

 تعیین مقاومت فشاریآزمایش : 3شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سیلیس: شكست نمونه های حاوی در صد های مختلف نانو4شكل 

1%  5%  3%  
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  و وزن مخصوص نمونه های حاوی درصد های مختلف نانوسیلیس مقاومت فشاری:  4 جدول
 روزه 1مقاومت فشاری  نمونه

MPa)) 

 22مقاومت فشاری 

 روزه
(MPa) 

 وزن مخصوص
(Kg/m3) 

LWC-0% 5/19 23 1141 
NLWC-1% 5/22 25 1151 
NLWC-3% 5/25 22 1156 
NLWC-5% 25 21 1161 

 

 

 سیلیسروزه بتن سبک حاوی درصدهای مختلف نانو 22روزه و  7: مقاومت فشاری 5شكل 

 

 

 روز 22و  7: درصد افزایش مقاومت فشاری بتن سبک حاوی درصدهای مختلف نانوسیلیس در 6شكل 
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درصد  3بتن سبک با جایگزینی ( مشخص می شود بیشترین مقاومت فشاری 6( و )5( و نمودار)4با توجه به جدول) 

از  22% % و31روزه به ترتیب  22و  1است. مقاومت فشاری بتن سبک دارای نانوسیلیس در سنین  بدست آمده سیلیسنانو

  .نمونه شاهد بیشتر می باشد

 نتیجه گیری -6
 

استفاده شده  دانهریز و دانهدرشت عنوانبهقروه  اسکریا معدنی پوکه ازدر این تحقیق برای ساخت بتن سبک سازه ای 

 . نتایج  نشان می دهد:است

می  kg/m31141  پاسکال با وزن مخصوصمگا 23دارای مقاومت فشاری از اسکریا قروه  سبک ساخته شدهکامال بتن 

 قرار دارد.  ه های مطرح شدهنامآیین  باشد که در محدوده مجاز

برای جبران کاهش کارایی  مخلوط آب مقدار ،ذرات ویژه سطح افزایش علت بهسیلیس به بتن سبک، نانو افزودن با

 افزایش می یابد. 

( مگاپاسکال 22)% 22باعث بیشترین افزایش مقاومت فشاری به میزان  ،% وزنی سیمان3سیلیس به میزان افزودن نانو

در اثر واکنش هیدراسیون باشد. توضیح مکانیسم صورت گرفته به این ترتیب می باشد که ای میکه تاثیر قابل توجه شده است

 .لید می شوند که منشا ضعف بتن محسوب می شودتوCa(OH)2  بین آب و سیمان، کریستال های هیدروکسید کلسیم

واکنش پوزوالنی و تبدیل هیدروکسید کلسیم حاصل از هیدراسیون  جایگزینی بخشی از سیمان با نانوسیلیس باعث گسترش

 با پایه مواد عملکردمی شود که به مراتب مستحکم تر از هیدروکسید کلسیم است.  (C-S-Hبه ژل سیلیکات کلسیم هیدراته )

بین ی انتقال احیهدر ن نانو اندازه و یا تخلخل در در ابعاد نانو مانند سیلیکات کلسیم هیدراته ذراتبه  شدت وابستهبسیمانی 

سیمان  ساختارات د حفرنمی توالذا  است نانومتر 11حدود   C-S-Hژلاز آنجا که قطر متوسط . دانه استسنگسیمان و ذرات 

 واکنشندگی، ر پرکنثا به دلیلس ذرات نانوسیلیلذا  .شوندبتن متراکم تر ساخت منجر به  با کاهش تخلخل و بتن را پر کرده و

می  متراکمکلسیم  سیلیکاتتشکیل و در نتیجه و اندازه کریستال های هیدروکسیدکلسیم  پوزوالنی، محدود کردن رشد سریع

با  متراکم تر و تر ی منظمبتن ،مقدار کافی از این ذراتبا افزودن  بنابراینرابهبود بخشند.  سیمان با پایهخواص مواد توانند 

  .خواهیم داشت فزایش مقاومتا

از نمونه شاهد بیشتر می  22% و%31روزه به ترتیب  22و  1در سنین  %(،3)شاری بتن سبک دارای نانوسیلیسمقاومت ف

 شیمیایی پذیری سطح واکنشح و در نتیجه در سط ذراتسطح مخصوص و تعداد ، با کاهش اندازه ذرات به نانو ساختار باشد.

هستند و به راحتی با ذرات دیگر واکنش می دهند.  انرژی باال سطحدارای ، نانوسیلیسذرات نانومتری، مانند افزایش می یابد. 

 .می باشددر سنین اولیه باال  نانوسیلیسفعالیت پوزوالنی  به همین علت 
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