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 چكیده 

خاکستر بادی توسط انبوهی  %35و ساز با مواد خام بتنی حاوی بیشتر از در این مقاله، بررسی اجمالی از تئوری و شیوه ساخت 

از مواد خام سیمانی ارائه می شود. مکانیزم کار مورد بحث قرار می گیرد که از طریق آن ترکیب حجم باالی خاکستر بادی در 

ض حرارتی و خشک کردن کاهش بتن نیاز آب را کاهش می دهد، و دوام را بهبود می بخشد، ترک خوردگی را به سبب انقبا

سیلیکایی بهبود می بخشد. برای کشورهایی -می دهد، و دوام را نسبت به خوردگی آرماتور، حمله سولفات، و گسترش قلیایی

همانند چین و هند، این فناوری می تواند نقش مهمی را در برآوردن نیازهای زیاد برای زیر ساخت ها با شیوه ی پایدار ایفا 

ه دالیل متعددی، صنعت ساخت و ساز بتن پایدار نیست. نخست، زیرا مقادیر زیادی از مواد خام مصرف می شود. بنا ب کند.

دومین علت، چسب اصلی در بتن سیمان پورتلند است، که تولید آن از عوامل اصلی انتشار گاز گلخانه ای است که در گرم 

های بتنی زیادی دارای عدم دوام هستند که این امر دارای یک تاثیر شدن زمین و تغییرات آب و هوایی نقش دارد. سوما، سازه 

معکوس بر بهره وری منابع صنعتی است. از آنجاییکه سیتم بتنی با حجم باالی خاکستر بادی به تمامی مسائل پایداری می 

 پردازد، اتخاذ آن، صنعت ساخت و ساز بتن را قادر می سازد تا پایدار تر شود. 
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  همقدم -1

چگونگی برآوردن نیازهای ساخت مسکن و زیر بنایی جامعه در یک شیوه پایدار بدون شک مهمترین چالش پیش روبروی 

منتشر شده  صنعت امروزی بتن است. در میان مسائل مربوط به پایداری، سه مسئله عمده که بطور گسترده ای در گزارش های

 مورد بحث قرار گرفته است، ممکن است به شرح زیر خالصه شود:

در بسیاری از بخش های دنیا، الگوهای شدید آب و هوایی با بسامد زیادی روی می دهد. برخی از  –تغییر در آب و هوا 

تداعی می شود که غلظت زیست دانشمندان معتقدند که این پدیده با میزان انتشار گازهای گلخانه ای، در درجه اول کربن، 

قسمت به ازای هر میلیون حجم عمدتا در طول عصر صنعتی افزایش داشته است. صنعت حمل و  375تا  285محیطی آن از 

درصد از  7نقل و صنعت سیمان پورتلند دو تولید کننده بزرگ دی اکسید کربن هستند. صنعت سیمان پورتلند تقریبا مسئول 

 جهان است. انتشار دی اکسید کربن

صنعت بتن عمده ترین مصرف کننده مواد خام بکر همانند ماسه، سنگ ریزه، و آب تازه است. این صنعت  –بهروه وری منابع 

میلیون تن متریک می  1.1در حال مصرف سیمان پورتلند و سیمان اصالح شده پورتلند در یک میزان ساالنه ای در حدود 

 سنگ آهک و خاک رس را عالوه بر این که انرژی بر است، مصرف می کند.  باشد. تولید سیمان مقدار عظیمی از

بدیهی است، مقادیر زیادی از انرژی و مواد خام، عالوه بر منابع مالی، هنگامیکه سازه ها خراب می شوند یا دچار نقص پیش از 

شده اخیرا ساخته شده، گاراژ های  موعد می شوند، هدر می رود، که در حقیقت موضوع بسیاری از عرشه های پل بتنی تقویت

ساله طراحی شده اند.  35پارکینگ، و سازه های دریایی در سرتاسر جهان است. به طور سنتی، اکثر سازه های بتنی برای عمر 

سال ساخته  155با ظهور مخلوط های بتن با عملکرد باال، برخی از سازه ها اکنون در حال طراحی هستند، و برای عمری از 

وند. در دراز مدت، توسعه پایدار صنعت بتن روی نخواهد داد تا اینکه ما قادر شویم بهبودی های چشمگیری را در بهره می ش

، یک گروهی از دانشمندان، افراد Factor Ten Clubوری منابع مان صورت دهیم. در این زمینه، الزم به ذکر است که 

که در عرض یک نسل، ملت ها می توانند به ده برابر بیشتر از بهره وری منابع اقتصاددان و تاجران اعالمیه ای را منتشر کردند 

 درصد کاهش در استفاده از انرژی و مواد خام دست یابند.   15شان از طریق 

دستیابی به بهبودی قابل توجه در بهره وری منابع از طریق افزایش دوام محصوالت البته یک راه حل بلند  –محیط صنعتی 

توسعه پایداری است. یک استراتژی کوتاه مدت که باید بطور همزمان ترغیب شود اعمال شیوه های صنعتی در  مدت برای

مقیاس بزرگ تر از موارد امروزی است. به زبان ساده اینگونه تعریف می شود، اعمال محیط صنعتی توسط یک صنعت تولیدی 
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خودمان و تا جای ممکن زباله های تولید شده صنایع دیگری است  مستلزم جایگزینی و استفاده مجدد از زباله های تولید شده

 که بازیافت آنها در فرایند تولید خودشان امکان پذیر نمی باشد. 

میلیارد تن از ضایعات تخریب شده و ساخت و ساز هر سال تولید می شود. فناوری های مقرون به  1بر اساس گزارش، بیشتر از 

این ضایعات به عنوان جایگزین جزئی برای درشت دانه در مخلوط های بتنی، اخیرا در دسترس صرفه ای برای بازیافت اکثر 

هستند. به همین نحو، فاضالب های صنعتی و آب های غیر قابل شرب می توانند جایگزین آب شهری برای مخلوط سیمان 

ورتلند که دارای خاکستر بادی از نیروگاه شوند مگر اینکه از طریق آزمایش ثابت شود که مضر است. سیمان های مخلوط شده پ

های زغال سنگ، و روباره دانه دانه شده زمین از صنعت آهن کوره ذوب آهن هستند نمونه های خوبی از عادات صنعتی عالی را 

 نشان می دهند زیرا آنها یک راه حل جامعی را برای کاهش تاثیر محیط زیست از صنایع متعدد ارائه می دهند. 

تا  %13خت و ساز در حال حاضر از مخلوط های بتنی استفاده می کند که حاوی مواد خام جایگزین سیمان همانند صنعت سا

سرباره های انبوه می باشد. همانطوریکه در این مقاله مورد بحث قرار گرفت، با مواد خام  %05تا  %35خاکستر بادی یا  25%

خاکستر بادی بطور  %15تا  %35ط های بتنی با عملکرد باالیی که حاوی معمولی و فناوری، اکنون امکان پذیر است تا مخلو

انبوه از مواد خام سیمانی مخلوط شده است، تولید شود. توجه داشته باشید که خاکستر بادی به اسانی در دسترس اکثر بخش 

 355و با یکدیگر بیش از  های جهان است. هند و چین، دو کشوری هستند که مقادیر باالیی از سیمان را مصرف می کنند،

 میلیون تن از خاکستر بادی را هر ساله تولید می کنند.

 . بتن با عملكرد باال2

     شناخته 1175بر طبق یک مقاله اخیرا نوشته شده توسط آیتکین، آنچه که به عنوان بتن با مقاومت باال در اواخر دهه ی 

شناخته می شود زیرا مشخص شده است که آن چیزی بیشتر از صرفا ( HPCمی شد، اکنون به عنوان بتن با عملکرد باال )

بتن با عملکرد باال را به عنوان یک بتنی که بطور خاصی مهندسی شده است تعریف می کند، که یک یا  ACIمقاومت است. 

باشید که این چند ویژگی خاص آن از طریق انتخاب مولفه های مواد خام و نسبت مخلوط افزایش یافته است. توجه داشته 

تعریف یک محصول منفرد را پوشش نمی دهد اما یک خانواده ای از محصوالت بتن با تکنولوژی باال را تعریف می کند که 

مگا  05تا  35خواصش متناسب شده است تا نیازهای مهندسی خاص همانند کارآیی باال، مقاومت اولیه خیلی باال )بطور مثال، 

ساعت(، چقرمگی باال، و دوام باال در برابر شرایطی که در معرض اش قرار می گیرد را برآورده  20پاسکال مقاومت فشاری در 

 سازد. 
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در مورد بتن با عملکرد باال این است که دوام بتن الزامی نیست؛ این یکی از گزینه ها  ACIیک انتقاد مهم در برابر تعریف 

به دوام باال خواهد شد احتماال منجر به حالت های متعددی از ترک است. این تصور غلط که مقاومت باال بطور خودکار منجر 

خوردگی و زوال زود رس سازه های بتن با عملکرد باال می شود، همانطوریکه در ادبیات پیشینه چاپ شده است. این دلیل در 

خلوط های بتنی با مقاومت نسبت های مخلوط استفاده شده جهت بدست اوردن مقاومت خیلی باال قرار می گیرد؛ برای مثال، م

روز و به طور همزمان  28مگاپاسکالی را در طی  85تا  35باال تجاری اغلب طوری طراحی می شوند تا یک مقاومت فشاری 

میلی متر نشست را برای  255تا  135مگا پاسکالی را در یک روز، به همراه  05تا  23مقادیر مقاومت اولیه ی باال تقریبا 

خت و ساز اگر سازه بشدت تقویت شود، بدست اورد. معموال، این مخلوط ها متشکل از یک سیمان بتنی باال، سهولت قابلیت سا

سیمان پورتلند یا سیمان مخلوط شده پورتلند هستند که حاوی یک مقدار نسبتا کوچکی از  kg/m3 355تا  035یعنی 

)با کمک یک افزودنی فوق روان کننده(، و یک عامل  5.3میکروسیلیس و خاکستر بادی یا سرباره، یک سیمان/کم آب تقریبا 

کشنده هوا در زمانی که محافظت سیمان از چرخه انجماد و ذوب ضروری است، می باشد. تجربه نشان می دهد که مخلوط 

 های بتنی با مقاومت باال قبلی مستعد متحمل شدن ترک خوردگی زود رس به سبب دالیل متعددی همانند غلظت حرارتی باال

سیمان، و یک انقباض خشک سازی به -به سبب محتوای باال سیمان پورتلند، یک انقباض خود زا زیاد به سبب نسبت پایین آب

 سنگدانه هستند.  -سبب نسبت باال سیمان خمیر

 -و–دانه آیتکین ترجیح می دهد تا بتن با عملکرد باال را به عنوان یک بتن با آب/چسب کم با یک نسبت بهینه شده ای از سنگ

چسب جهت کنترل پایداری ابعادی اش )یعنی، انقباض خشک سازی( تعریف کند، که یک عمل آوری با آب کافی را )جهت 

کنترل انقباض خودزا( دریافت می کند. این تعریف به طور کافی به پتانسیل عدم دوام بتن با عملکرد باال به جزء با اعضاء 

ترک خوردگی حرارتی قرار گیرند، می پردازد. از این لحاظ، یک تعریف اولیه ارائه ساختاری انبوه که ممکن است در معرض 

شده توسط مهتا و آیتکین بیان می کند که واژه بتن با عملکرد باال باید در فرایند مخلوط بتن بدنبال سه ویژگی اعمال شود: 

 کارآیی باال، مقاومت باال، و دوام باال.

اری و معنای دریافت شده از واژه، بتن با عملکرد باال، برای پاسخگویی این سوال که آیا بتن با بررسی انتقادی فوق از شیوه تج

عملکرد باال یک محصول پایدار است یا خیر الزامی است. اکثر محصوالت معمولی بتن با عملکرد باال واجد شرایط نخواهند بود 

بطور زیادی بادوام نیستند و ممکن است شامل یک مقدار باالیی از طبقه بندی شوند زیرا آنها احتماال  "پایدار"تا به عنوان 

سیمان پورتلند و یک مقدار نسبتی کمی از محصوالت فرعی سیمانی و پوزوالنی برای جایگزینی سیمان باشند. بهرحال، 
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ظهور را برای  (، که در بخش بعدی مورد بحث قرار می گیرد، یک فناوری در حالHVFAسیستم خاکستر بادی با حجم باال )

 تولید مخلوط های بتن با عملکرد باال پایدار ارائه می دهد.

 

 

 . بتن خاکستر بادی با حجم باال  3

خاکستر بادی، یک محصول فرعی اصلی نیروگاه های سوخت زغال سنگ است، که به خوبی به عنوان یک مواد پوزوالنی 

از سیمان های ترکیب شده پورتلند با به عنوان یک مخلوط مواد  پذیرفته شده است که ممکن است یا به عنوان یک مولفه ای

محدود می  %25تا  %13معدنی در بتن استفاده شود. در شیوه تجاری، دوز خاکستر بادی بوسیله ی توده کلی مواد سیمانی به 

ن است برای اینکه به اندازه شود. معموال، این مقدار دارای یک تاثیر مفیدی بر کارآیی و هزینه اقتصادی بتن است اما آن ممک

سیلیکایی، و ترک خوردگی حرارتی بهبود یابد کافی نباشد. برای -کافی دوام بتن نسبت به حمالت سولفات، گسترش قلیایی

 استفاده می شود.   %33تا  %23این منظور، مقادیر باالتری از خاکستر بادی، تقریبا 

است، اما این امر به  %25تا  %13واد خام سیمانی بطور قابل توجهی بیشتر از خاکستر بادی با توده ای از م %33تا  %23اگرچه 

بر طبق تعریف ارائه شده توسط مالهوترا و مهتا کافی  HVFAاندازه کافی جهت شفاف سازی مخلوط های همانند بتن 

یا مقدار سیمان بیشتر با  %35نیستند. از لحاظ مالحظات نظری و تجربه عملی، نویسندگان تعیین کرده اند که با جایگزینی

خاکستر بادی، تولید ترکیب های بتنی با عملکرد باال و پایدار امکان پذیر است که کارآیی باال، مقاومت نهایی باال، و دوام باال را 

است که از کتاب مالهوترا و مهتا در مورد  HVFAنشان می دهد. متن زیر حاوی یک شرح خالصه ای از ترکیب و خواص بتن 

 اقتباس شده است. HVFAتن ب

 . بتن با عملکرد باال چیست؟3.1

 را تعریف می کند به شرح زیر است: HVFAویژگی هایی که یک مخلوط بتن 

  از خاکستر بادی با تراکمی از مواد خام سیمانی باید حفظ شود. %35حداقل 

  13سیمان با آب کم، معموال دارای کمتر از kg/m3 .الزامی است 

 ،255معموال نه بیشتر از  مقدار سیمان kg/m3 .مطلوب است 
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  135مگاپاسکال یا بیشتر، نشت های بیشتر از  35روز مشخص از مقاومت فشاری با  28برای مخلوط های بتنی با 

، مواد افزودنی کاهنده آب با برد باال )فوق روان کننده(  5.35سیمان تقریبا  -به -میلی متر، و نسبت مواد خام آب

 الزم است.

 رای بتن در معرض محیط زیست انجمادی و ذوب شونده، استفاده از یک مواد افزودنی کشنده هوا که سبب عامل ب

 تهی سازی فضای هوایی کافی شود ضروری است.

  مگا پاسکال،  35روز مقاومت فشاری کمتر از  28میلی متر و  135برای مخلوط های سیمان با نشست های کمتر از

ممکن است بدون فوق روان کننده  5.05ا یک نسبتی از مواد خام آب به سیمان تقریبا ب HVFAمخلوط های بتنی 

  .استفاده شود

 HVFAبا اقتباس از مقاله اخیر مالهوترا، طیف معمولی از مولفه مواد خام برای سطوح مختلفی از مقاومت در عملکرد باال، بتن 

ترل آب سیمان بسیار ضروری است زیرا مقدار آب درون یک طیف نشان داده شده است. توجه داشته باشید که کن 1در جدول 

با استفاده از یک ترکیبی از یک یا دو ابزار همانند مواد افزودنی فوق روان کننده، یک  Kg/m3 355تا  155محدودی بین 

محتوا و نسبت  خاکستر بادی با کیفیت باال، و سنگدانه با اندازه خوب مختلف می باشد. بسته به سطوح مقاومت مطلوب،

سیمان/خاکستر بادی چسب می تواند مختلف باشد. از آنجاییکه محتوا آب بین سطوح مقاومتی مختلف خیلی زیاد نیست، 

افزایش مواد خام سیمان بطور قابل مالحظه ای ضروری است تا مقاومت بیشتری بدست آید. هنگامیکه مقاومت خیلی باال در 

تواند از طریق اتخاذ یک یا چند روش زیر بدست آید: یک نسبت باالتری بین سیمان پورتلند و هر زمانی الزم باشد، این امر می 

خاکستر بادی، جایگزینی سیمان پورتلند با مقاومت زیاد اولیه با سیمان معمولی پورتلند، و جایگزینی انتخاب خاکستر بادی با 

 ته برنجی.یک پوزوالن واکنش پذیر تر همانند میکرو سیلیس یا خاکستر پوس

 : نسبت های مخلوط معمول برای سطوح مقاومتی مختلف1جدول 

 باال متوسط پایین سطح مقاومت )مگا پاسکال(

 05 35 25 روز 28

 15 35 05 سال 1روز تا  15

    (kg/m3نسبت های مخلوط )

 125-155 123-113 135-125 آب
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 I//II 155-135 135-115 185-255نوع  ASTMسیمان، 

 F 123-135 185-255 255-223کالس  ASTMبادی،  خاکستر

 5.32-5.35 5.33-5.33 5.03-5.05 آب/سیمان

 1255-1155 1255-1155 1255-1155 میلی متر حداکثری 11سنگدانه درشت، 

 155-855 155-855 155-855 سنگدانه ریز

 

ستند تا یک نسبت پایینی از آب/سیمان * سیمان های با عملکرد متوسط و عملکرد باال نیازمند یک فوق روان کننده ه

بدست آید. همچنین، برخی از تنظیمات در آب/سیمان الزم خواهد بود هنگامیکه یک عامل هوا کشنده برای محافظت در 

 برابر چرخه های انجماد و ذوب شدگی استفاده شود.

 . مکانیسم هایی که از طریق آنها خاکستر بادی خواص بتن را بهبود می بخشد3.3

یک درک خوبی از مکانیسم ها که از طریق آنها خاکستر بادی خواص رئولوژی سیمان تازه و مقاومت نهایی و همچنین دوام 

 HVFAبتن سخت شده را بهبود بخشد مفید است تا اطمینان حاصل شود که مزیت های بالقوه مورد انتظار از مخلوط بتن 

 ورد بحث قرار می گیرد. کامال تحقق می یابد. این مکانیسم در بخش بعدی م

 خاکستر بادی به عنوان یک کاهنده آب-4

مخلوط آب بسیار زیاد احتماال مهمترین دلیل مشکالت زیادی است که با مخلوط های بتنی مواجه می شود. دو دلیل وجود 

حد زیادی تحت  دارد که چرا مخلوط های بتن معمول حاوی مخلوط آب زیادی است. در مرحله نخست، نیاز آب و کارآیی تا

تاثیر توزیع سایز ذرات، تاثیر بسته بندی ذرات، و حفره های موجود در سیستم جامد قرار دارد. مخلوط های بتن معمول دارای 

یک توزیع سایز بسته بندی بهینه نیستند و این امر به سبب نیاز بسیار باال و نامطلوب به آب است تا کارآیی معینی بدست اید. 

ان سازی خمیر یک سیمان جهت بدست آوردن ثباتی رضایت بخش، مقدار بیشتری از آب نسبت به مقداری که دوما، برای رو

برای هیدراتاسیون سازی سیمان الزم است، باید استفاده شود زیرا ذرات سیمان پورتلند به سبب حضور شارژ الکتریکی بر روی 

 آب را حبس می سازد. سطح، تمایل به تشکیل توده هایی دارند که حجم های مخلوط 

به طور کلی مشاهده شد که جایگزین بخشی از سیمان پورتلند با خاکستر بادی در یک مخلوط سیمان یا مالت، نیاز آب برای 

بدست آوردن یک سازگاری معین را کاهش می دهد. مطالعات تجربی صورت گرفته توسط اوون و جیانگ و مالهوترا نشان داد 

کاهش در  %25، بسته به کیفیت خاکستر بادی و مقدار سیمان جایگزین شده، می توان تا HVFAکه با مخلوط های بتنی 
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نیاز آب بدست آید. این مسئله بدین معناست که خاکستر بادی خوب به عنوان یک مخلوط فوق روان کننده در زمانیکه در 

ت. نخست، ذرات ریز خاکستر بادی در بار مخالف حجم باال استفاده می شود عمل می کند. این پدیده مرتبط با سه مکانیسم اس

سطوح ذرات سیمان جذب می شوند و مانع لخته شدن آنها می شود. بنابراین ذرات سیمان بطور موثری پراکنده می شوند و 

یک مقادیر بیشتری از آب را حبس خواهند کرد، که بدین معنا است که این سیستم نیازمند آب کاهش یافته ای خواهد بود تا 

سازگاری معینی بدست اید. دوما، شکل کروی و سطوح نرم ذرات خاکستر بادی به کاهش اصطکاک بین ذره ای و از این رو 

همچنین مسئول نیاز آب کاهش یافته در روان سازی این  "اثر بسته بندی ذرات"تسهیل سازی تحرک کمک می کند. سوما، 

 1و خاکستر بادی ذرات را تشکیل می دهند که عمدتا در طیف سایزی  سیستم است. ممکن است ذکر شود که سیمان پورتلند

میکرو متر هستند، و بنابراین به عنوان پرکننده های عالی برای فضای خالی درون مخلوط سنگدانه عمل می کنند. در  03تا 

لی موثر تری از سیمان حقیقت، به سبب چگالی پایین تر و حجم باالتر در واحد جرم، خاکستر بادی یک پرکننده فضای خا

 پورتلند است. 

 انقباض در اثر خشک شدن-5

از بتن سیمان پورتلند آب نگرفته ترک خوردگی به سبب انقباض در اثر خشک شاید بزرگترین نقطه ضعف مرتبط به استفاده 

شدن باشد. انقباض در اثر خشک شدن بتن بطور مستقیم تحت تاثیر مقدار و کیفیت خمیر سیمان موجود قرار دارد. آن با 

 ب خمیر نیز افزایش می یابد.افزایش نسبت سنگدانه به خمیر سیمان در مخلوط سیمان افزایش می یابد و همچنین با مقدار ا

آب خاکستر بادی می تواند بطور سودمندانه ای برای دستیابی به یک کاهش قابل توجهی در  –واضح است که، خواص کاهنده 

 انقباض در اثر خشک شدن مخلوط های بتن استفاده شود.

مگا پاسکالی  23لوط یک بتن معمول نشان داده شد که خواص مخ 2اهمیت این موضوع بوسیله ی داده های موجود در جدول 

فوق روان کننده با مقاومت مشابه اما نشست بیشتر را نشان می دهد. به سبب یک کاهش قابل  HVFAدر مقایسه با یک بتن 

پورتلند -برای بتن سیمان %21.1در مقایسه با  %23تنها  HVFAتوجه در مقدار آب الزم، حجم کلی خمیر سیمان در بتن 

 در نسبت حجم سنگدانه به خمیر سیمان است. %35ه بیانگر یک کاهش معمولی است ک
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 : مقایسه حجم های خمیر سیمان2جدول 

 HVFAسیمان  سیمان معمولی 

 Kg/m3 M3 Kg/m3 M3 

 5.101 130 5.518 357 سیمان

 5.513 130 - - خاکستر بادی

 5.125 125 5.178 187 آب

هوای حبس شده 

(2%) 

- 5.525 - 5.525 

 5.008 1215 5.383 1505 سنگدانه درشت

 5.287 773 5.353 823 سنگدانه ریز

 5.181 2013 5.181 2335 کل

 - 5.31 - 5.38 آب/سیمان

خمیر: درصد 

 حجم

- - 5.211      

 درصد 35

- - 5.230    

 درصد  23.7

 2جدول

 ترک خوردگی حرارتی -6

ی بتنی عظیم است. بطور کلی تصور می شود که این یک مشکل در مورد ترک خوردگی حرارتی نگرانی عمده در سازه ها

سانتی متر ضخامت یا کمتر نیست. بهرحال، به سبب واکنش  35ساختارهای بتنی تقویت شده با ضخامت متوسط بطور مثال 
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های بتنی مقدار  باالی موارد بتنی جدید از ترک خوردگی حرارتی حتی در سازه های ساخته شده با سایز متوسط با مخلوط

فیزیکی -باال که تمایل به ایجاد گرما بیش از حدی در طول زمان گیرش دارند، گزارش شده است. ویژگی های شیمایی -سیمان

سال قبل گرمای  05سیمان های معمولی پورتلند امروزی طوری هستند که در مقایسه با سیمان های پورتلند نرمال موجود 

ر زمان آغازی تولید می کنند. همچنین، الزامات مقاومتی بسیار باال در شیوه ساخت و ساز جدید خیلی زیادی از هیدارسیون د

معموال بوسیله ی افزایش در مقدار سیمان مخلوط بتن حاصل می شود. عالوه براین، فعالیت های ساخت و سازی قابل توجهی 

درجه سانتی گراد در عرض چند روز از  15ز اکنون در مناطق هوای خشک جهان وجود دارد جاییکه دمای بتنی بیش ا

 جایگیری بتن غیر معمول نیست.

انبوه تقویت نشده، روش های متعددی بکار می رود تا از ترک خوردگی حرارتی جلوگیری شود و برخی -برای ساخت و ساز بتن

تقویت شده عظیم استفاده  -تنیاز این تکنیک ها می تواند بطور موفقیت آمیزی برای کاهش ترک های حرارتی در سازه های ب

تا  33سیمان پورتلند می تواند دمای بتن را تا تقریبا  kg/m3 335مگا پاسکالی حاوی  05شود. برای مثال، یک مخلوط بتن 

درجه سانتی گراد در یک هفته افزایش دهد اگر هیچ هدر رفت گرمایی در محیط وجود نداشته باشد. بهرحال، با یک  15

تا  35، افزایش دمای آدیاباتیک انتظار می رود تا Fجایگزین سیمان با خاکستر بادی کالس  %35حاوی  HVFAمخلوط بتن 

درجه سانتی گراد  23درجه سانتی گراد باشد. به طور تخمینی، تفات حداکثری دما بین بتن داخلی و بیرونی نباید فرای  33

ن سبب است که تفاوت های دمایی بیشتر توسط میزان های باشد تا از ترک خوردگی حرارتی اجتناب شود. این مسئله بدی

سردسازی سریع انجام می شود که معموال منجر به ترک خوردگی می شود. بدیهی است، در مورد بتن متعارف حل این مشکل 

سانتی گراد درجه  23یا از طریق حفظ بتن عایق دار شده و گرم شده برای یک زمان طوالنی تر در اشکال تا تفاوت دمایی بین 

کاهش یابد یا از طریق کاهش قابل توجه ای از نسبت سیمان پورتلند در چسب آسان است. گزینه دوم می تواند اعمال شود اگر 

روز نخست داشته باشد، و ویژگی  28مهندس ساختاری تمایل به پذیرش میزان نسبتا کمتری از ایجاد مقاومت در طول 

 روز مقاومت باشد.  28ای روز به ج 15مقاومتی بتن بر مبنای 

 آب و دوام –تنگی -7

قلیایی، سولفات و اشکال دیگر حمالت -تقویت شده در برابر خوردگی، گسترش سنگدانه -به طور کلی، مقاومت یک سازه بتنی

میلی آب، نوع و مقدار مواد تک -آب بتن تاحد زیادی تحت تاثیر مقدار مخلوط -آب بتن دارد. تنگی-شیمیایی بستگی به تنگی

سیمانی، زمان گیرش، و ترک خوردگی مقاومت بتن قرار دارد. مخلوط های بتنی خاکستر بادی با حجم باال، زمانیکه به درستی 
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آب و دوام عالی را فراهم آورند. مکانیسم مسئول این پدیده در ادامه بطور مختصری بحث می  -سخت شود، قادر هستند تنگی

 شود.

آب همچنین آزاد می  -جایگزینی تثبیت شود، همراه با در دام افتادن هوا، یک بخشی از مخلوطهنگامیکه مخلوط بتن بعد از 

روان سازی "شود. همانطوریکه آب دارای چگالی کمی است، آن تمایل دارد تا بر روی سطح بتن حرکت کند. بهرحال، تمام این 

خوب ذرات سنگدانه درشت، برخی از آن در اطراف قادر نیست تا راهش را به سمت سطح سیمان بیابد. به سبب تاثیر  "آب

سطوح سنگدانه جمع می شوند، که سبب یک توزیع ناهمگنی از آب در این سیستم می شود. بدیهی است، منطقه انتقال 

سطحی بین سنگدانه و خمیر سیمان منطقه ای با آب/سیمان زیاد است و بنابراین فضای در دسترس بیشتری وجود دارد که 

ی یک محصول هیدرتاسیون بسیار متخلخل که حاوی کریستال های زیادی از هیدروکسیدکلسیم و اترینگایت است، شکل گیر

صورت می گیرد. میکرو ترک ها به سبب تنش به آسانی در سرتاسر این محصول شکل می گیرند زیرا آن بسیار ضعیف تر از 

 خمیر سیمان تنیده با یک سیمان/آب کمتر است.

که میکرو ترک ها در منطقه انتقال سطحی نقش مهمی را نه تنها در تعیین خواص مکانیکی بلکه همچنین در بیان شده است 

نفوذ پذیری و دوام بتنی که در معرض شرایط آب و هوایی شدید قرار دارد، ایفا می کند. دلیل این است که میزان انتقال مایع 

وسته از میکرو ترک ها بیشتر از انتشار یا مکش مویینه است. گوناگونی در بتن بوسیله ی ترواش در سرتاسر یک شبکه به هم پی

پورتلند هیدراته، به خصوص وجود منافذ بزرگ و محصوالت کریستالی بزرگ در منطقه –در میکروسازه های خمیر سیمان 

نی، یک کاهش تدریجی انتقال، تا حد زیادی توسط معرفی ذرات ریز خاکستر بادی کاهش می یابد. با پیشرفت واکنش پوزوال

در سایز منافذ مویرگی و محصوالت هیدراتاسیون کریستالی در منطقه انتقال روی می دهد و در نتیجه ضخامت آن کاهش می 

یابد و پیوند ضعیف در میکرو سازه های بتن از بین می رود. در نتیجه، یک ترکیبی از اثر بسته بندی ذرات، سیمان آب کم، و 

روی می دهد و بنابراین توسعه یک   HVFAئول ناپدید شدن نهایی منطقه انتقال سطحی در بتن واکنش پوزوالنی مس

 محصول با دوام و با مقاومت زیاد در برابر ترک روی می دهد.

 . شیوه ساخت بتن3.0

معموال بسیار منسجم  HVFAبه سبب حجم زیاد سنگدانه های ریز و یک سیمان با آب کم، مخلوط های بتنی سیستم 

هستند و یک آب انداختن ناچیز و یا هیچ آب انداختن و جدا شدگی را نشان می دهد. آنها پمپاز و کارآیی عالی را در نشست 

میلی متر نشان می دهند، بهرحال مقادیر نشست های بیشتر ممکن است با سازه های بسیار تقویت شده  73به اندازه ی 
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ون تالش زیاد فضا ها را پر کنند  و تقریبا همانند یک بتن خود متراکم مشخص شود. مواد به خوبی حرکت می کنند تا بد

 کننده رفتار می کند. در نتیجه، سطح پرداخت معموال صاف، خوشایند و بدون النه زنبوری و سوراخ زیر سطحی است. 

سفت شدن زمان ممکن است یک تا دو ساعت بیشتر برای  HVFAبه سبب مقدار کمتر سیمان پورتلند، مخلوط های بتنی 

نیاز داشته باشند. تسریع سازی مواد افزودنی نباید استفاده شود مگر اینکه سازگاری شان با مخلوط بتن واقعی بطور کافی مورد 

آزمایش قرار گرفته باشد. در چنین مواردی، استفاده از سیمان سریع سفت شونده ی پورتلند یک راه حل بهتری را ارائه می 

 دهد.

متحمل ضرر نشست بیش از حدی در یک دوره ی کوتاه نمی شود. اختالط مجدد در مکان  HVFAط های بتن معموال، مخلو

مجاز است تا اتالف نشست شدید با یک مقدار کوچکی از فوق روان کننده یا آب باز گردانده شود،  HVFAبتن آماده مخلوط 

 به شرطی که اب/سیمان بیش از محدوده ی مشخص شده نباشد.

آب انداخته شده، آب/سیمان کم نسبت به ترک خوردگی انقباض خمیر و همچنین ترک خوردگی  -ای بتنی غیرمخلوط ه

انقباض خودزا آسیب پذیر هستند. با دال های روی پایه، سطوح بتن باید در برابر هر هدر رفت آب بوسیله ی عملکرد یک مه 

یک ورقه خمیری سنگین بالفاصله بعد از جایگیری و اتمام  پاش در اطراف این سطح در طول جایگیری، یا با پوشش سطح با

روز برای نگهداری رطوبت بتن ضروری است تا ویژگی های مقاومتی بهینه و با  7عملیات شمشه کشی، محافظت شود. حداقل 

یرها، ترک کردن امکان پذیر است. با دال ها، فونداسیون ها، اسکله ها، و ت HVFAدوامی بدست آید که برای استفاده از بتن 

 قاببندی در مکان برای حداقل یک هفته در عوض نگهداری رطوبت بتن قابل قبول است.

 . تجارب میدانی3.3

برای انواع سازه ها در کانادا و ایاالت متحده در گزارش های متعددی مورد بحث قرار  HVFAتاریخچه موردی کاربردی بتن 

است. در  1175از یک سنگفرش بتنی تقویت نشده در ویسکانسین در دهه ی گرفته است. یکی از کاربردهای نخست متشکل 

برای آزمایش مولفه های ارتباطات ماهواره ای، ستون  1187کانادا، کاربردش با سازه های بتنی عظیم ساخته شده در سال 

صندوقه فرو شده برای ، و شمع های 1188های تقویت شده، تیرها، و دال های کف از یک مجتمع اداری نصب شده در سال 

آغاز شد. جزئیات کاربردهای آنها و سایر موارد در کانادا توسط النگلی و لیمن شرح داده شد. مهتا و  1115یک اسکله در سال 

متر( و یکپارچه را شرح داده اند که تا کنون  1.2در  17در  31النگلی آزمایش ساخت با یک فونداسیون بتنی سایز بزرگ )

مانده است )برای تقریبا سه سال بعد از نصبش(. تجربه مشابه با دال های فونداسیون بزرگ، پایه ها و صندوقه  بدون ترک باقی

فرو شده درجا از ساختارهای ایجاد شده ی اخیر در اثر هوستون و شیکاگو گزارش شده است. مهتا و موهان  همچنین تجارب 
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که شامل یک فونداسیون تقویت شده با تسمه، دیوار برشی، و تیرهای دیگری را بیان کردند  HVFAساختاری با پروژه بتنی 

 جمع آورنده برای ارتقاء لرزه یک ساختمان در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی می باشد.  

 . خواص بتن3.1

      ، زمانیکه با بتن سیمان پورتلند معمولی مقایسه HVFAبر مبنای تجارب میدانی و تست های آزمایشاهی، خواص بتن 

 می شود، می تواند به شرح زیر خالصه شود:

 سیالیت، پمپاز، و تراکم پذیری اسان تر 

 .پراخت سطح بهتر و زمان پرداخت سریع تر زمانیکه پرداخت قدرتی الزم نباشد 

  زمان نصب کمتر، که دارای یک تاثیر مربوطه بر زمان گیرش مشترک و زمان پرداخت قدرتی کمتر برای دال ها

 د.خواهد بو

  روز، که می تواند با تغییرات مناسب در طراحی مخلوط در زمان حذف چهارچوب اولیه یا زمانیکه  7مقاومت اولیه تا

 بارگذاری ساختاری اولیه مورد نظر است، تسریع شود.

  روز یا بیشتر. )با مخلوط های بتن  15روز تا  28دسترسی به مقاومت بعدی بیشتر بینHVFA بهبودی مقاومت ،

است، بنابراین، غیر ضروری است تا آنها با توجه به یک مقاومت مشخص شده  %155روز اغلب فراتر از  15و  7بین 

 معینی بیش از حد طراحی شوند.(

  .ثبات ابعادی و مقاومت برتر در برابر ترک خوردگی از انقباض حرارتی، انقباض خودزا، و انقباض در زمان خشک شدن

 یل بیشتری برای ترک خوردگی انقباض خمیری وجود دارد.در بتن محافظت نشده، یک تما

  بعد از سه یا شش ماه از زمان گیرش، مقاومت الکتریکی بیشتر، و مقاومت در برابر نفوذ یون کلرید، برطبقASTM 

 بدست می آید. C1252روش 

 سیلیکیایی، و حمالت سولفات.-دوام بسیار زیاد نسبت به خوردگی آرماتور، گسترش قلیایی 

 قرون به صرفه گی بهتر به سبب هزینه مواد خام کمتر و هزینه چرخه عمر بسیار مطلوب تر.م 

  زیست دوستی برتر به سبب دفع زیست محیطی مقادیر بزرگ خاکستر بادی، کاهش تولید گازهای گلخانه ای دی

 اکسید کربن، و ارتقاء بهره وری منابع از صنعت ساخت بتن.

 . نتیجه گیری8
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ا، هزینه های دفع تا حد زیادی افزایش یافته است. بطور همزمان، صنعت ساخت بتن دریافته که هزینه خاکستر در سرتاسر دنی

بادی نسبتا ارزان تر است و به طور گسترده ای به صورت محصول فرعی در دسترس است که می تواند برای جایگزینی جزءی 

 %13ازه بدست اید. در نتیجه، در شیوه های ساخت و سازی مدرن سیمان استفاده شود تا کارآیی عالی در مخلوط های بتنی ت

از خاکستر بادی با انبوهی از مواد خام سیمانی در حال حاضر در آمریکای شمالی استفاده می شود. مقادیر بیشتری از  %25تا 

سیلیکایی، یا -قیالییتوصیه می شود زمانیکه نگرانی برای ترک خوردگی حرارتی، بسط  %35تا  %23خاکستر بادی تقریبا 

حمالت سولفاتی وجود دارد. چنین نسبت های باالیی از خاکستر بادی از سوی صنعت ساخت ساز به سبب میزان کمتر ایجاد 

 مقاومت در طول عمر اولیه به اسانی قابل قبول نیست.

طریق کاهش شدیدی در نسبت سیستم بتن با حجم باالی خاکستر بادی بر مشکالت مقاومت طول عمر اولیه تا حد زیادی از 

مواد خام آب/سیمانی با استفاده ار روش های ترکیبی، همانند بهره وری از اثر فوق روان کننده خاکستر بادی هنگامیکه در 

حجم زیاد استفاده می شود، یا استفاده از یک فوق روان کننده شیمیایی، و دانه بندی سنگدانه ای مناسب، غلبه می کند. در 

صوالت بتنی با حجم باال بدرستی عمل آمده شده در میکرو سازه ها بسیار همگن می شوند، و عمال عاری از ترک نتیجه، مح

خوردگی و بسیار بادوام می باشند. زیرا یک ارتباط مستقیمی بین دوام و بهره وری منابع وجود دارد، افزایش استفاده از بتن با 

 خواهد کرد. حجم باال به بهبودی ماندگاری صنعت بتن کمک

در نتیجه، بتن با حجم باال یک راه حل جامعی را برای مشکل برآوردن نیازهای در حال افزایش برای بتن در آینده در یک 

حالت پایدار و در یک هزینه کاهش یافته یا بدون هیچ هزینه اضافی، و به طور همزمان با کاهش تاثیر محیطی در دو صنعتی 

تی هستند یعنی صنعت سیمان و صنعت زغال سنگ ارائه می دهد. فناوری بتن خاکستر بادی با که برای توسعه اقتصادی حیا

حجم زیاد به خصوص برای کشورهایی همانند چین و هند قابل توجه است جاییکه با توجه به مقدار محدود منابع مالی و 

د به اسانی در یک شیوه ی مقرون به صرفه و طبیعی، تقاضای باال برای بتن در زیرساخت ها الزم است و مسکن سازی می توان

 زیست محیطی برآورده شود.
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