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شوند که خصوصیات خـوبی   هاي بتنی زیادي یافت می برخالف دوام ذاتی بتن، سازه: هدف

از دالیل اصـلی تخریـب بـتن     یکی. دهند ازلحاظ دوام در مقابل یخبندان از خود نشان نمی

هـاي یـخ    در نواحی سردسیر ایران بخصوص در مناطق غربی و شمال غربی ناشی از سیکل

هـاي   هـاي ذوب و انجمـاد بـه تـنش    مقاومت بتن در برابر سیکل. باشد زدن و آب شدن می

هـا منجمـد گشـته و     دانه ویژه درزمانی که آب داخل سنگ باالي درون بتن وابسته است به

ایــن تغییـر حجـم سـبب ایجــاد    . شـود  وهــواي سـرد مـی   تغییـر حجـم بـتن در آب    باعـث 

شود که نهایتاً منجر به کاهش مقاومت و تضعیف ساختار  هاي ریز در بتن می خوردگی ترك

در برابر یخبندان  بتن ي دوام اهمیت این موضوع تحقیقات زیادي را در زمینه. شود بتن می

.به خود جلب کرده است

در این تحقیـق بـراي بـاال بـردن مقاومـت فشـاري و سـایر خـواص         :ژوهششناسی پ روش

 0.8،  6/0، 4/0، 2/0، 0(و پـومیس  ) درصـد  3، 2، 1(مکانیکی بتن سبک، اثر نانو سیلیس 

هاي شاهد و سـیکل دار در محـیط سـولفاته     جایگزین ماسه در دو حالت نمونه) درصد 1و 

هـا   عـدد از ایـن نمونـه    288نمونه تهیه گردید که  432درمجموع . بررسی قرار گرفتمورد

 150و  100، 45بعد از  ASTM C666 Bتحت آزمایش ذوب و انجماد بر اساس استاندارد 

ي  عنـوان نمونـه   ي دیگر به نمونه 144. روزه قرار گرفتند 90و  28، 14، 7سیکل در سنین 

هـاي فشـاري، مقاومـت     مقاومـت . گیري شـد  روزه اندازه 90و  28،  14، 7شاهد در سنین 

عنـوان   ي ذوب و انجمـاد بـه   ها بعـد از چرخـه   کششی، التراسونیک و نیز افت چگالی نمونه

  .معیار سنجش دوام بتن در نظر گرفته شد

 1در بررسی اثر اختالط نانو سیلیس با پومیس باالترین مقاومت فشـاري بـه ازاي   : هایافته

شـود از اخـتالط    همچنین یـادآور مـی  . درصد پومیس حاصل شد8/0سیلیس با درصد نانو 

  .نانو سیلیس پودري با درصدهاي باال در بتن پرهیز شود

ترین مشکل کار کردن با بتن مسلح به نانوسیلیس، پایین آمدن کارایی  مهم:نتیجه گیري



کیفیت مناسب به مخلوط با کنندهرواني فائق آمدن بر آن باید فوق بتن است که برا

تنها بر خصوصیات مکانیکی بتن  نانو سیلیس پودري نه% 2استفاده بیش از . اضافه نمود

هاي در معرض  هاي عادي و افت شدید آن در نمونه افزاید بلکه باعث افت آن در نمونه نمی

نانو سیلیس پودري در % 2گردد؛ بنابراین مصرف بیش از  هاي ذوب و انجماد می سیکل

  .شود تن توصیه نمیب

مقاومت فشاري، بتن سبک، پومیس، ذوب و انجماد، نانو سیلیس: هاي کلیدي واژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمه- 1-1

 یشپـ اسـت کـه حـدوداً از دو قـرن      یمصـالح سـاختمان   تـرین  یاصـل از  یکیبتن 

 يمقاومـت فشـار   يکـه دارا  باشـد  مـی محکم  بسیار سخت و یکه جسم شده ساخته

بـا طـرح    یگـر د يو ماسـه و سـیمان و آب و مـواد   کـه از ترکیـب شـن    بـوده   یاديز

آب  زمانی کـه نبعد از اختالط شن و ماسه و سیما .آید به دستمیمختلف  هاي اختالط

وجـود  ه زا بـ حـرارت  ییشـیمیا  وانفعـاالت  فعلو  شده ترکیببا سیمان  شود میاضافه 

ه هـم  را بـ  هـا  آنکـه اجـزاء مختلـف     آیـد  ایبه وجودمی ژلهچسبنده و  اي مادهآمده و 

 .آورد بـه وجـودمی  را  یمشـکالت  ها ساختمانقطعات بتن در  یاداما وزن ز؛ چسباند می

قرار دارنـد کـه در    هایی یطدر مح معموًالکه  ها یپرایاستفاده بتن ب به دلیلهمچنین 

 یـب معا یـن ا يبـرا  حل راهییافتنمحققان در پ ینبنابرا ؛تهاجم مواد خورنده قرار دارند

خـاص   هـاي  سـازه که در  اند بودهدوام در مقابل عوامل خورنده و  یادوزن ز یعنیبتن 

 ینبنـابرا ؛ باشد میاهمیت  حائزها ساختمانو کف  ها نیروگاهو  ها تونل-ها پلیهمانند پا

شـده کـه    یـاد سازه ز ياعضا يبتن سبک برا سوي بهمیل ، یادحل مشکل وزن ز يبرا

 بـه دلیـل  پـائین   یشـ مو خري فشـا  یاز قبیل مقاومـت کششـ   یمشکالت يخود دارا

) درصد حجـم بـتن   22الی  12در حدود (بتن سبک و جذب آب بیشتر  یادتخلخل ز

در مجـاورت   اي سـازه و غیر اي سازهیاعضا ياستفاده از بتن سبک برا ینبنابرا باشد می

دارد اخیراً با افزودن مواد مختلـف  یدیضعف شدها سولفاتمانند  یمواد مخرب شیمیائ

ــیلیس و میک  ــد نانوس ــیلیس و مانن ــوادروس ــرد م ــر    یگ ــبک در براب ــتن س ــعف ب ض

 .کنـد  مـی ن عمل النوع پوزو یکدر بتن مانند س نانوسیلی ،است یافتهبهبودیرینفوذپذ

و  يقـو  يبسیار یتهاکتیوخاصیت  به علتو نانومتر بوده 12با ذرات نانوسیلیس برابر 

معلـق در   صـورت  بـه یاذرات خشـک پـودر    صـورت  بهکه آنشکل بوده ذرات  اي گلوله

مقاومـت   یشبـه افـزا   تـوان  مـی که از خواص مهـم آن   باشد انتشارمی قابلمحلول یعما

بـتن اشـاره    نفوذپـذیري و کم کـردن   یشخاصیت ضد سا، یخمش -يفشار، یکشش

  .کرد

شـوند کـه خصوصـیات     هاي بتنی زیـادي یافـت مـی    سازه، برخالف دوام ذاتی بتن

یکی از دالیـل اصـلی   . دهند نشان نمیدوام در مقابل یخبندان از خود  ازلحاظخوبی 

. باشـد  مـی هـاي متـوالی    تخریب بتن در نواحی سردسیر ناشی از یخ زدن و آب شدن

بـاالي درون بـتن    هـاي  تنشهاي متوالی به  مقاومت بتن در برابر یخ زدن و آب شدن



منجمد گشته و باعـث تغییـر    ها دانه سنگدر زمانی که آب داخل  ویژه بهوابسته است 

 هاي خوردگی تركاین تغییر حجم سبب ایجاد . شود میسرد  وهواي آبتن در حجم ب

منجـر بـه کـاهش مقاومـت و تضـعیف سـاختار بـتن         نهایتـاً کـه   شود میریز در بتن 

هـاي   پایایی و دوام بـتن در محـیط   مسئلهبنابراین اهمیت ؛ )2009، لوسیانو(شود می

 قرارگرفتـه خـاص محققـان    موردتوجـه خورنـده بـراي بـتن مسـلح      ویژه بهمختلف و 

هایی بـا عوامـل فیزیکـی و شـیمیایی در      مشاهده خرابی. )1385، مستوفی نژاد(است

افکـار را بـه   ، توسـعه  درحـال ها در اکثر نقاط جهان با شدتی بیشتر در کشورهاي  بتن

اسـتفاده   هرچنـد . الزم سوق داده است بادوامهایی با ویژگی خاص و  سمت طرح بتن

ولـی  ، از نیمه دوم قرن بیستم شروع شـد  آرمه بتنهاي  باال در سازه از بتن با مقاومت

در این راسـتا در  . گردد بازمیسال پیش  ن کاربرد عملی آن به حدود چهلرشد شتابا

ها و استانداردهایی نیز براي طرح بتن بـا   اي از کشورها مشخصات و دستورالعمل پاره

عضی از این کشورهاي پیشرفته ملـزم  و طراحان و مجریان در ب شده تهیهعملکرد باال 

مـاده   عنوان بههاي مختلف  افزودنی از استفاده. اند ها گشته به رعایت این دستورالعمل

اي از کشورها دیگر بتنی بـدون اسـتفاده    گسترش وسیعی یافته و در پاره، چهارم بتن

ه بـ  شـدت  بـه از طرفـی انهـدام و زوال بـتن    . شـود  از یک افزودنی در آن ساخته نمی

. ها در اثر بارگـذاري و یـا تـأثیرات محیطـی وابسـته اسـت       ها و ریزترك تشکیل ترك

شوند و چنین  ها می تغییرات گرمایی و رطوبتی در خمیر سیمان باعث ایجاد ریزترك

بیشـتر بارگـذاري و    تأثیربا . شوند هاي درشت متمرکز می هایی در سطح دانه ریزترك

دهنـد   ها را تشکیل می ه هم متصل شده و تركها ب ریزترك، نیز سایر مسائل محیطی

  .)1986، سروش نیا(شوند   ها در جسم بتن منتشر می این ترك نهایتاًو 

  

بتن يدهنده لیتشکمواد - 1-2

ــل    : آب.1 ــردن در عم ــرکت ک ــتن و ش ــارایی الزم ب ــی و ک ــاد روان ــراي ایج ب

.دهدحجم بتن را تشکیل می %21الی  14هیدراتاسیون که حدود 

دوغـاب   صـورت  بـه چسبی است که پـس از مخلـوط شـدن بـا آب     : سیمان.2

لـذا  . چسباندمی به همها را ها آغشته و آندور دانه، سیمان یا خمیر سیمان

ــتن   ــیمان در ب ــش س ــرفاًنق ــه ص ــباندن دان ــت و  چس ــدیگر اس ــه یک ــا ب ه

از  %15الـی   7سیمان حـدود  . و باربري ندارد در مقاومتخودتأثیری يخود به



.دهدحجم بتن را تشکیل می

فضاي خالی بین  پر نمودنبارهاي اعمالی و  و انتقالبراي تحمل : دانه سنگ.3

حجم بتن را تشکیل  %75الی  60دهنده بتن که حدود دیگر اجزاي تشکیل

.دهندمی

:هوا.4

.است %3تا  5/0میزان حجم هواي موجود بین ، در بتن بدون هوا: الف

.است %8الی  4زان هواي موجود بین می، در بتن هوادار: ب

مـواد شـیمیایی هسـتند کـه بـه میـزان جزئـی و         مواد مضـاف : مواد مضاف.5

شـوند تـا خـواص    بـه مخلـوط اضـافه مـی     یمانوزن سدرصدي از  صورت به

.)1382، نژادمستوفی(را در بتن ایجاد کنند  موردنظرمطلوب 

  تنبمحاسن- 2-1- 1

همچنـین آب بـه    و مناسب اسـتفاده شـود  اگر در ساخت بتن از مصالح خوب و - 1

نسبت آب به سیمان کم بکار رود و در طـرح اخـتالط و    يبامالحظهمقدار الزم 

ت فشـاري بـاالیی خواهـد    مـ بـتن مقاو ، هاي اجرا دقت کافی به عمل آیـد روش

  .داشت

به سهولت با ساختن قالـب مناسـب    یريداشتن خاصیت فرم پذ به دلیلبتن را - 2

 یـا هـر نـوع مقطـع سـازه و      تقریباًکه  درآوردبه هر شکل و فرم دلخواه  توان می

  .با بتن ساخت توان میرا  يمعمار

قابـل   جـا  همـه در  تقریبـاً بوده و  قیمت ارزانبتن  ي دهنده تشکیلتمامی اجزاي - 3

  .یافت هستند

. دهـی بسـیار طـوالنی دارد   عمر بهره، بتن در مقایسه با سایر مصالح ساختمانی- 4

هـاي طـوالنی   توانـد بـراي سـال   آرمه میبتن ي یک سازه، شرایط مشخصتحت 

مبتنـی بـر    مسـئله این . قرار گیرد مورداستفادهبدون کاهش در ظرفیت باربري 

بلکـه بـا   ، تنها کاهش مقاومـت نـدارد  این واقعیت است که بتن در طول زمان نه

  .گیردافزایش مقاومت نیز صورت می، گذشت زمان با تحکیم بیشتر سیمان

آرمـه  یـک سـاختمان بـتن   . سوزي داردبتن مقاومت بسیار خوبی در مقابل آتش- 5

مهیـب مقاومـت کنـد بـدون آنکـه       هـاي  سوزي آتشها در مقابل تواند ساعت می



فرصت کافی بـراي مهـار آتـش و نیـز تخلیـه سـاختمان از        مسئلهاین . ریزدفرو

والدي در برابـر  در مقابـل یـک سـاختمان فـ    . کنـد نفرات و اموال را فـراهم مـی  

هاي دوقلوي نیویورك کـه در  فروریزي برج. ضعیف خواهد بود کامالًسوزي آتش

به دلیل اسکلت فوالدي ، قرار گرفتند موردحمله2001سپتامبر سال 11ي واقعه

بودنـد جـان هـزاران     شده آرمهساخته بتنها از مصالح چنانچه این برج، ها بودآن

  .شدها حفظ میت موجود در آنها دالر ثروانسان و نیز میلیون

 کـرده  صافقابل پرداخت بودن سطح بتن باعث شده است که بتوان سطح آن را - 6

  .هاي مختلف روي آن اجرا کردو نقش

موجب عـدم احسـاس لـرزه در سـاختمان در      آرمه هایبتن ساختمانیصلبیت باال- 7

  .شود مییگانهمسا یادو تحرك ز یدشد يمقابل بادها

  

  وزن مخصوصبر اساس بندي بتنطبقه- 1-3

  :توان به سه دسته تقسیم نمودوزن مخصوص مى ازنظربتن را 

  بتن معمولی.1

بتن سنگین.2

بتن سبک.3

  

  یبتن معمول- 3-1- 1

پرتلنـد   (V)تا تیـپ  (I)هاى معمولى تیپعادى با سیمان صورت بهبتنى است که 

ــى ــا  . شــودســاخته م ــر ب ــتن داراى وزن مخصوصــى براب ــن ب ــى kg/m32200ای ال

kg/m32500معمــوًال(. هســتندkg/m32400 (  و ایــن تفــاوت ازkg/m32200  تــا

kg/m32500  هـا و تـراکم بـتن    ناشى از جـنس دانـه  ، بتن معمولی وزن مخصوصدر

  .)1382، نژادمستوفی(است

  

  بتن سنگین- 3-2- 1

چدن و یا سـولفات  ، هاى فوالدشن و ماسه از خرده جاي بهدر ساخت بتن سنگین 

و غیـره   Yو Xتشعشع اشعهاز یريجلوگى راب بتن یناکاربرد . شودباریم استفاده مى

هـاى مربـوط بـه تأسیسـات اتمـى و یـا هـر جـا کـه امکـان           براى سـازه اصوًالبوده و 



وزن مخصوصـبتن  . شـود بتن استفاده مـى  گونه ینازاتشعشعات رادیواکتیو وجود دارد 

  .)1382، نژادمستوفی(مخصوصبتنمعمولى استبرابروزن5/2تا 5/1حدودسنگین

کـه   شـود  مـی بـه بتنـی گفتـه    ، آمریکا بـتن سـنگین  ACIبراساس تعریف موسسه

 هاي دانه سنگبا  شده ساختههاى نسبت به بتن تري بزرگداراى وزن مخصوص اساسًا

ویـژه   طـور  بهو شده تهیهسنگین  هاي دانه سنگبا استفاده از معموًالباشدو معمولى مى

که سپرهاى محافظ در  هرچند. رودسپر محافظ در مقابل تشعشع به کار مى عنوان به

هـاى  لـیکن در سـاخت وزنـه   ، هاى سـنگین هسـتند  مقابل تشعشع کاربرد اصلى بتن

بـدون  ، و یا در مواردى که نیـاز بـه افـزایش بـار مـرده سـازه      ) هاى وزنىبتن(تعادلى 

  .باشندمى مورداستفادهنیز ، افزایش حجم هستیم

منظـور بتنـى بـا جـرم مخصـوص بـیش       ، بحث از بتن سـنگین اسـت   که میهنگا

مصرفى و شـیوه تـراکم    ي دانه سنگکه براساس نوع و اندازه ، باشدمى kg/m32400از

بـتن سـنگین   . داشـته باشـد  kg/m36400تواند جـرم مخصـوص بـیش از   مى، و تخلیه

فه قیمـت  ایـن اضـا  . هـاى معمـولى دارد  همواره هزینه ساخت بیشترى نسبت به بتن

بنـدى  شکسـتن دانـه  ، حمـل مصـالح  ، تواند ناشى از مواردى نظیر؛ حفارى معـدن مى

و پرداخـت سـطح بـتن     جا دادن، در خمیر سیمان دانه سنگاختالط مناسب ، مصالح

 هـاي  دانه سنگسنگین در مقایسه با  هاي دانه سنگونقل حمل ینههز. ریخته شده باشد

اکثـر  . باالسـت نسبتاً، باشـند در دسـترس مـى  در نزدیکـى کارگـاه   معموًالمعمولى که 

 بنـدي  دانـه هـاى  و دسـتگاه  هـا  شـکن  سـنگ تجهیزات مرتبط با مصالح سنگى نظیـر  

به همین جهـت  ، شوندمعمولى ساخته و آماده مى هاي دانه سنگبراساس خصوصیات 

سنگین سرعت استهالك این تجهیـزات افـزایش    هاي دانه سنگدر صورت استفاده از 

در . دارد هـا  دانـه  سنگبازده این تجهیزات نسبت معکوس با چگالى  نتیجهدر. یابدمى

و بـتن سـنگین   kg/m32400این حال اگـر جـرم مخصـوص بـتن معمـولى حـدود       

kg/m36400جهت تهیه یـک مخلـوط همگـن و یکنواخـت بـدون اینکـه       ، فرض شود

ظرفیت اسمى  %40باید از ، بخواهیم فشار اضافى بر تجهیزات مکانیکى اعمال نماییم

بنـدى  شکسـتن و دانـه  ، حمـل ، تهیـه که  يباوجود. استفاده شود کن مخلوطدستگاه 

و ریخـتن و   ونقـل  حمل، جهت تهیه بتن سنگین پرهزینه است و اختالط ها دانه سنگ

لـیکن  ، بـردارد هزینه باالترى نسبت به بـتن معمـولى را در    شده ساختهپرداخت بتن 



و  هـا  نیروگـاه نظیـر دیـواره   (، در مقابـل تشعشـع  این نوع بتن در ساخت سپر محافظ 

تـراکم جـرم   ، هاى تعادلى و در مواردى که در حداقل فضـا ساخت وزنه، )هاآزمایشگاه

طراحـى   کـه  هنگـامی . کـاربرد ویـژه خواهـد داشـت    ، باشد موردنیاز) وزن مرده زیاد(

بتن  ضخامت دیوار یا کف ممکن است با دو برابر کردن چگالى، براساس چگالى باشد

خصوصـیات زیـادى از   ، با افزایش چگالى بتن. کاهش یابد %50به میزان ، شده ساخته

، تـرین ایـن خصوصـیات   یکى از مهم. یا دستخوش تغییر خواهد شد یافته یشافزابتن 

بـا افـزایش چگـالى    ، در صورت یکسان بودن سایر شرایط. مقاومت سایشى بتن است

، با کاربرد برخى از مواد افزونى پیشرفته. یابدمقاومت سایشى آن نیز افزایش مى، بتن

توان چگالى خمیر سیمان را افـزایش داده و نسـبت آب بـه سـیمان را کـاهش و      مى

ــزایش داد ــارایى را اف ــتن   ، ک ــه ســیمانمقاومت ب ــاهش نســبت آب ب ــا ک در ضــمن ب

دوده بـا بکـار بـردن    ، شـیمیایى  هاي یبرافزودنعالوه . یابدنیز افزایش مى شده ساخته

پذیرى بتن را کـاهش و چگـالى   توان نفوذمى، که یک افزودنى معدنى است یلیسیس

  .خمیر سیمان و مقاومت بتن را افزایش داد

  

  بتن سبک- 3-3- 1

بجـاي  ولی در ساخت آن  شود میمعمولی ساخته  طور بهبتن سبک بتنی است که 

پـومیس  هاي متخلخل نظیر از دانه مثالًهاي سبک از دانهمصالح سنگین شن و ماسه 

  .است شده استفادهلیکا  ي پوکهیا 

وزن مخصـوص بـتن    سـوم یـک تـا  دوم یـک وزن مخصوص بتن سـبک در حـدود   

تهیه کرد که از  kg/m3800توان بتنی با وزن مخصوصیعنی حتی می؛ معمولی است

نکـرده  البته تا زمانی که آب جذب (تواند روي آب شناور بماند بوده و می تر سبکآب 

 اصـوًال سـقف کـاذب و   ، جداکننـده دیوارهـاي  ، این بتن بیشتر براي نماسـازي . )است

ممکن است در بـتن سـبک آرمـاتور    . رودجاهایی که مقاومت مطرح نباشد به کار می

از نوع میلگردهاي معمولی نبـوده بلکـه بـا مقاومـت      اکثرًااما آرماتور آن ، هم بکار رود

  .)1382، نژادمستوفی) (مترمربعتیسانبرکیلوگرم 12000(باالست 

از  عبـارت اسـت  بتن سبک  ACI 116R-87ي بتن آمریکاموسسهبراساس تعریف 

محسوسى کمتـر از وزن مخصـوص بـتن معمـولى      طور بهآن  وزن مخصوصبتنى که 

  .شودطبیعى یا شکسته ساخته مى هاي دانه سنگاست و با 



 منظور و بهجایگزینى مناسب و مکمل براى بتن معمولى  عنوان بهبتن سبک اغلب 

در مقایسـه بـا   ، مقاومـت فشـارى نهـایى آن    هرچند، رودکاهش وزن سازه به کار مى

افزایش هزینه ناشى از اعمال تمهیـدات   معموًال. هاى معمولى مقدار کمترى استبتن

افزایشـمقاومت  با کاهش بار مرده و ، به ازاى هر مترمکعب بتن سبکویژه در ساخت 

کاهش بار مـرده در سـازه موجـب کـاهش     . شودسوزى جبران مىبتن در مقابل آتش

، هـاى زیـر دیـوار   هاى منفرد و کاهش عرض پـى کاهش ابعاد پى، ابعاد پى ساختمان

این کاهش در جـرم  . گرددتیرها و همچنین کاهش ضخامت سقف مى، هاابعاد ستون

الـذکر و جبـران   سـاخت اعضـاى فـوق   جـویى در هزینـه   بتن مصرفى موجـب صـرفه  

 يسـاز  یقعـا میزان ، عالوه بر این. ناشى از ساخت بتن سبک خواهد شد هزینه اضافه

هـاى اضـافى   است که در اکثر مـوارد اسـتفاده از الیـه    اي گونه بهصوتى و حرارتى آن 

 صـرفه  بهاقتصادي  ازلحاظکه خود ، سازدى یا کلى را منتفى مىئجز بندي عایقجهت 

  .بودخواهد 

  

  سازيسبک- 1-4

امـري   اثـر زلزلـه  هاي جانی و مالی ناشـی از تخریـب سـازه در    با توجه به خسارت

ها باعـث افـزایش نیروهـاي وارده    وزن سازه که ینارسد و با علم به حیاتی به نظر می

بـه ایـن دلیـل هرچقـدر     ، باشـند مـی ) V=CW(بخصوص نیروهاي جانبی مثل زلزله 

ایم در برابر کم کردن وزن سازه حرکت کنیم به همان اندازه توانستهبتوانیم در مسیر 

وزن باالي بتن معمـولی  . هاي بلند مقاوم باشیمدر ساختمان خصوص به، بارهاي وارده

باید به این نکته توجه داشت که استفاده از بـتن در  . هاي اصلی آن استیکی از ایراد

 یک سـاختمان بتنـی   وزن که يطور بهدهد صنعت ساختمان وزن سازه را افزایش می

یـک مـاده بـا مقاومـت      عنـوان  بـه بتن اغلب . باشدچندین برابر ساختمان فوالدي می

استاینجاست کـه اهمیـت اسـتفاده از     شده شناختهمکانیکی خوب اما سنگین و سرد 

.شود میبتن سبک مشخص 

اسـتفاده از   و ضـرورت جامعـه بـه سـاختمان و مسـکن      روزافـزون نیاز گسـترده و  

افـزایش عمـر    ،سـازي سـبک  ،افزایش سرعت ساخت منظور بهها و مصالح جدید روش

. مطـرح کـرده اسـت    ازپـیش  یشبمفید ونیز مقاوم نمودن ساختمان در برابر زلزله را 

عمـر مفیـد کـم و یـا هزینـه زیـاد اجـراي        ، حل مشکالتی نظیر زمان طـوالنی اجـرا  



هـاي نـوین   اسـتفاده عملـی از روش   منظـور  بـه ی هاینیازمند ارائه راهکار ها ساختمان

 دوام بیشـتر و ، ساختمانی جدید جهت کـاهش وزن و کـاهش زمـان سـاخت    ومصالح

سازي یکـی از مباحـث نـوین در علـم سـاختمان      سبک. کاهش هزینه اجراست نهایتاً

آوري عبارت اسـت از  این فن. باشددر حال گسترش و پیشرفت می روز روزبهاست که 

 یـد مصـالح جد ،هاي نوین ساختساختمان با استفاده از تکنیک شده تمامکاهش وزن 

 ،جـویی در هزینـه  کاهش وزن ساختمان عالوه بر صرفه ،هاي اجراسازي روشو بهینه

هاي ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله را کاهش داده و صدمات زیان ،زمان و انرژي

  .رساندناشی از وزن زیاد ساختمان را به حداقل می

کمتر بهـره گرفتـه شـود وجـود     سـبک  بـتن از شود میترین عواملی که باعث از مهم

، پایین بـودن مقاومـت فشـاري   ، عیب عمده و مهم بتن سبک. برخی معایب آن است

در بـتن   مورداسـتفاده هـاي  دانـه . باشـد کششی و خمشی نسبت به بتن معمولی مـی 

 وزن مخصوصدر  گیريباعث کاهش چشم، داشتن وزن مخصوص کم به دلیلسبک 

بـتن   در مقاومـت هـا افـت شـدیدي    شـوند ولـی بـه دلیـل مقاومـت کـم آن      بتن می

دومـین ایـراد اساسـی ایـن نـوع بـتن       . کنندها ایجاد میدانهاز این سبک شده ساخته

این بتن به دلیل داشتن تخلخل زیاد نسبت به بتن معمـولی  . متخلخل بودن آن است

جذب آب آن بیشتر بوده و بـه دنبـال آن ضـعف شـدیدي از خـود در       شود میباعث 

  .مل مخرب شیمیایی نشان دهدمقابل عوا

  

  بتنسبکمزایاي - 1-5

در مقایسه با بـتن معمـولی بـا    به وزن کم بتن سبک کاهش وزن سازه با توجه .1

  .kg/m32400وزن مخصوص

  .در زلزله برسازهکاهش نیروي جانبی وارد .2

ابعـاد   ازجملـه اي کـاهش ابعـاد عناصـر سـازه    کاهش وزن ساختمان که باعـث  .3

  .شودمی کوچک شدن ابعاد فونداسیون یتدرنهاضخامت دال و ، هاستون

  کارایی بهتر نسبت به بتن معمولی در عایق صوتی و حرارتی بودن.4

شـده  سـاخته به دلیل سبک بودن وزن قطعات  وانتقال نقلي پایین آمدن هزینه.5

  .)1389می و رهگذر مخدو(

به دلیل کـاهش ابعـاد و وزن مخصـوص کـم      یبتن يها قالبکاهش بار وارده بر .6



  .بتن سبک

  

  معایب بتن سبک- 1-6

  یبا بتن معمول یسهپائین بتن سبک در مقا مقاومت- 1

  یگربه همد اي سازهمشکالت اتصال اعضاء - 2

  یوارهابه د اي سازهمشکل نصب اجزاء غیر- 3

  خورنده هاي یطمحدوام پائین بتن سبک به علت متخلخل بودن آن و ضعف در - 4

  صمتخص يآن و نیاز به نیروها يآور عملو  يمشکالت نگهدار- 5

  

  نوع تولید اساس بر بتنسبکنواع ا- 1-7

  :شوندبندي میبتنسبک بر اساس نوع تولید آن به سه نوع دسته

  بتن اسفنجی.1

  دانهبتن بدون ریز.2

سبکدانهبتن .3

  

بتن اسفنجی- 7-1- 1

آب و ماسه بـه میـزان   ، سیمان، )شن(درشت  دانه سنگبتن اسفنجی یک مخلوط 

 ازلحـاظ (%25الـی   15در ساختار این بتن ، باشد اندك و گاهی اوقات بدون ماسه می

 بـه وجـود  این بتن با ایجاد کردن حفره در داخل بتن . فضاي خالی وجود دارد) حجم

به بـتن یـا اضـافه کـردن      کف زااز طریق مخلوط کردن مواد  یازموردنحباب . آیدمی

در بـتن  . گـردد  که این امر موجب عبور آب از داخل بتن می. شود میکف آماده تولید 

شود و ایـن موضـوع باعـث     اسفنجی از آب نسبت به دیگر انواع بتن کمتر استفاده می

ط در مـدت یـک   تبخیر و مخلـو  سرعت بهآب آن ، شده تا پس از ساختن مخلوط بتن

به دو نوع گـازي و کفـی تقسـیم     معموًالیبتن اسفنج. ساعت کامالً از آب تخلیه شود

هـاي گـازي و    اغلب بتن. نامند ها را بتن پوك و متخلخل نیز می این نوع بتن. شود می

اي شـدن و حتـی    هاي گازي از قابلیـت سـازه   اي هستند اما برخی بتن کفی غیرسازه

ي وزن مخصــوص ایــن نــوع بــتن در محــدوده. اشــندب مســلح شــدن برخــوردار مــی

kg/m3200 تاkg/m3700  1384، زندي(است(.  



  

  باز ساختاربا بتن یا  زدانهیبدونربتن - 7-2- 1

شـوند  هـا سـاخته مـی   از سـاختار آن ) ماسه(هایی هستند که با حذف ریزدانه بتن

بـا خمیـر    هـاي درشـت  آید و دانـه می به وجودمنافذ متعددي بین ذرات  که يطور به

بـتن بـا سـاختار    «یـا  » بتن بدون ریزدانه«چسبندکه اصطالحاً سیمان به یکدیگر می

طبیعـی و هـم از    هـاي  دانـه  سـنگ در ساخت این نوع بتن هم از . شود مینامیده » باز

ــوان اســتفاده کــردســبکدانه مــی ــراي مصــارفی چــون زهکــش  ایــن بــتن. ت و هــا ب

در محـدوده   عمـدتاً هـا  ایـن بـتن   صـوص وزن مخ. روندبکار می سبک يها پرکنندهیا

kg/m3700 تاkg/m31500 1385، و بختیاري پور یانرمضان(گیرد قرار می(.  

  

  بتن سبکدانه- 7-3- 1

هایی هستند که با استفاده از مصالح متخلخل سبک با وزن مخصوص ظاهري بتن

کردن از طریـق  سـبک  درواقـع شـوند و  معمولی سـاخته مـی   هاي دانه سنگبجاي ، کم

نامیـده  » بتن سبکدانه«گیرد که اصطالحاً سبک صورت می هاي دانه سنگاستفاده از 

شـناخته   کاررفتـه  بـه بـر اسـاس نـوع سـبکدانه      معمـوًال هاي سـبکدانه  بتن. شوندمی

هـاي  در آن دانـه  مورداسـتفاده کـه سـبکدانه   » پومیسـی بتن سبک «مانند ، شوندمی

هـاي سـبک   در آن دانـه  شـده  استفادهکه سبکدانه  »بتن سبک لیکا«استو یا  پومیس

  .شوندرس هستند که اصطالحاً لیکا نامیده می شده منبسط

  

  بندي بتن سبک بر اساس مقاومتطبقه- 1-8

  :شوند یممقاومتی به سه دسته تقسیم  ازنظرسبک  يها بتن

  اىسازهسبکبتن.1

  اىغیرسازهسبکبتن.2

اىسازهبتن سبکنیمه.3

  اىسازهسبکبتن- 8-1- 1

بوده kg/m31900تا  kg/m31400داراى جرم مخصوصى بین  عمومًااین نوع بتن 

هاى بتن، است N/mm217معادل، هابراى آن شده یفتعریمقاومت فشارو حداقل 



ها که کاربرد آن يا گونه به، کافى بوده وزن مخصوصاى داراى مقاومت و سازهسبک

بعضى حاالت امکان افزایش مقاومت تادر . سازداى مجاز مىرا در اعضاى سازه

N/mm260 حداقل مقاومت فشارى ، هانامهآیین، خیزدر مناطق زلزله. نیز وجود دارد

از  شود میاین نوع بتن سعی در . کنندمحدود مى N/mm228بتن سبک را به

مربع و متریلیبر منیوتن 17که حصول مقاومتى بیش از  شوداستفاده  ییها دانه سنگ

که این  ییها دانه سنگ. سازند یرپذ امکانرا  kg/m31900کمتر از مخصوصجرم 

- ASTMکه طبق استاندارد هایی دانه سنگکنند و برآورده مى عموماًشرایط را 

C330 شیل:از اند عبارت، هستند مورداستفادهاى هاى سبک سازهبراى ساخت بتن ،

تأمین غیره  و ایند تفتیدنفر، دوار ي در فرایند کوره شده منبسطسلیت ارس و 

پذیر امکان ها دانه سنگو بیشتر با بعضى از این  N/mm227مقاومت فشارى معادل

نیز طورى است که قادر به حصول حداقل مقاومت  ها دانه سنگشرایط سایر . است

  .باشندمى)N/mm217یعنى(اى براى بتن سبک سازه مقررشدهفشارى 

  

  يا رسازهیغبتن سبک - 8-2- 1

هاى سبک کنندهحرارتى و جدا بندي عایقین بتن براى مقاصد پرکننده و ا

بتن سبک . گیرندقرار مى مورداستفاده) هاى صوتى در کفهاى جداساز و عایقتیغه(

جرم مخصوص  باوجودبوده و kg/m3800داراى جرم مخصوصى کمتر از  يا سازه یرغ

 مزیت عمده این نوع بتن عبارت. باشد N/mm27تواند تامقاومت فشارى آن مى، کم

کاهش هزینه الزم براى تهویه گرمایى یا سرمایى فضاها و کاهش انتقال صوت ازاست

ترکیب  بر اساسیا سازه یرغسبک  يها بتن. بین طبقات و فضاهاى ساختمان

هاى اسفنجى بتن. شوند بندي یمتقستوانند به دو گروه جداگانه مى، ساختمان خود

هاى هوا در خمیر سیمان یا حباب، ها با استفاده از ایجاد کفنکه در حین ساخت آ

زا 	یا از طریق مواد کف موردنظرکف . گرددایجاد مى، دانه سنگ- در مالت سیمان 

بتن . شودکف آماده به مخلوط اضافه مى صورت بهو یا  یدشدهتول) در حین اختالط(

بتن با . داشته باشدنیز  kg/m3240جرم مخصوصى تا حدود تواند یماسفنجى 

با استفاده از پرلیت یا  سبک دانههاى بتن اختصار بهسبک یا  هاي دانه سنگ

جرم . شوندساخته مى، استر یشدهپل منبسطهاى و یا الیاف شده منبسطورمیکولیت 

امروزه اضافه . باشدمى kg/m3960تا kg/m3240مخصوص خشک این مخلوط بین 



جهت بهبود خواص خزشى ، مولى به مخلوط بتن سبکهایى با وزن معکردن ریزدانه

استفاده از ماسه با وزن معمولى موجب افزایش وزن بتن و مقاومت . آن مدنظر است

ضریب انتقال (حرارتى  بندي عایقحصول خواص  منظور بهلیکن ، آن خواهد شد

هنگام ساخت . گرددمحدود مى kg/m3800حداکثر جرم مخصوص به، )حرارت پایین

، هستیم که با کاهش وزن مند عالقهمعموًال، يا سازه یرغو استفاده از بتن سبک 

ولى باید توجه داشت که با کاهش هر چه ، خصوصیات حرارتى را افزایش دهیم

  .)1384، زندي(یابدمقاومت آن نیز کاهش مى، بتن وزن مخصوصبیشتر 

  

اىسازهسبک نیمه بتن- 8-3- 1

هاى وزن مخصوص و مقاومت فشارى در محدوده بتن ازلحاظاین نوع بتن 

که مقاومت فشارى  يا گونه به، اى قرار داردغیرسازههاى سبکاى و بتنسازهسبک

الىkg/m3800ها آن جرم مخصوصو N/mm217الى N/mm27ها بینآن

kg/m31200از  یدشدهتولهای دانه سنگاى با سازههاى سبک نیمبتن. باشدمى

نظیر  يا شده منبسطمحصوالت ، کلینکر دانه سنگ، )شدن یآهک(هاى تکلیس روش

تولیدى از  هاي دانه سنگشیل و اسلیت یا ، يخاکستر باد، شده منبسطهاى سرباره

ساخته ، هاى آذرین متخلخل یا توفسنگ، مانند پوکه سنگ آذرین، مصالح طبیعى

 kg/m3800بین ، فوق هاي دانه سنگبا  یدشدهتولجرم مخصوص بتن . شوندمى

  .دباشمى kg/m31400الى

  

  بتن یسولفات یرابخ-1-9

 طیآن در برابر شرا پذیري یبآس، بخصوص بتن سبک، بتن بیمعا ینتر بزرگاز

تخلخل  لیبتن سبک به دل. باشد مییسولفات هاي یطخصوصمح بهخورنده  یطیمح

 ياریبس. در برابر عوامل خورنده دارد يدیضعف شد، باال يریو نفوذپذ دانه سنگیباال

در نظر  لیبه دل، وارده يروهایمناسب جهت ن یطراح رغمیعل یبتن هاي سازهاز 

و  بیبرسند موجب تخر ییبه مقاومت نها نکهیقبل از ا، یطینگرفتن عوامل مح

 یرزمینیزیها آبقیاز طر یسولفات هاي یون، یسولفات یدر خراب. شوند یمیختگیگس

در بتن  ینگیموئ تیغلظت با استفاده از خاص انیگراد لیدلو به  زیرتوسطمنافذ 

سخت شده واکنش داده  مانیس ریخم دراتهیه ریغ باتیکتر و با اجزاء و شده پخش



 ریغ باتیسولفات و ترک هاي یونبین گرفته انجامییایمیش يها واکنشیجهدرنتو 

 ایبتن و  یخوردگ تركد منجر به انبساط و توان میسخت شده  مانیس ریخم دراتهیه

  .)Hooton,1993(بتن شوند یو مقاومت کیباعث کاهش خواص االست

، ون سولفاتیاز حمالت  یناش ییایمیش يها واکنشیمحصوالت اصل زا یکی

 یو خراب اي سازهبخش  کیدر  يد باعث انبساط سراسرتوان میکه  باشد مینگاتیاتر

جهت . اعضا شود یبه هسته داخل یآن از سطح خارج شرفتیگسترده در حال پ

صورت گرفته که از آن جمله استفاده از  يادیز قاتیمقابله با عوامل خورنده تحق

و  يخاکستر باد، نانو سیلیس، سیلیکروسیمختلف مانند م يهاو پوزوالن ها یافزودن

 یکیعنوان بهسیلیاستفاده از نانو س. رود یمدر بتن بکار  مانیس نیگزیجا عنوان بهرهیغ

پوزوالن  کید نقش توان میسیلیکروسیو همراه با م ییتنها بهنانو  ياز محصوالت فناور

 يها آبو  ها خاكموجود در  يها سولفات. کند فاءیفعال در بتن ا اریبس یمصنوع

 اریبس دیتهد کی، یبتنسازه کیاطراف  یصنعت يها پسابو  ایآب در، ینیرزمیز

به  یحمله سولفات .باشد میطیمح نیدر ا قرارگرفتهبتن  بلندمدتدوام  يبرا يجد

و کاهش مقاومت  يرینفوذپذ شیافزا، شدن پوسته پوسته، یخوردگ تركبتن منجر به 

کرد از عمل نانیجهت اطم یمقاومت بتن در مقابل حمالت سولفات نیبنابرا؛ شود می

 نیتذکر ا. )Hooton,1993(باشد مییضرور اریبس یطوالن يا دورهدر  بخش یترضا

است چنانکه  یمفهوم نسب کیا مهاجم ینکته الزم است که اثر محیط خورنده 

بتن  يبرا یپرتلند مضر باشد ول مانیاز س شده ساختهبتن  يبرا یطیممکن است مح

 ها سولفاتماز انواع مه یکی. باشد میضرر یبضد سولفات  مانیاز س شده ساخته

را به عمل  یخراب نیشتریب نیکه بنا به تحقیق اکثر محقق باشد میمیزیسولفات من

  .)1385سلیمی، (آورد می

  به بتن یحمالت سولفات زمیمکان- 9-1- 1

  )Hooton,1993(کند میبه دو صورت به بتن حمله  میزیمن سولفات

 دیموجود در بتن حمله کرده و تول میکلس دیدروکسیسولفات موجود به ه ونی- 1

  .نماید یمو گچ  میزیدمنیدروکسیه
  

)1-1(  Ca(OH)� + 	MgSO� 	+ 2H�O → CaSO�. 2H�O + Mg(OH)�



واکنش فقط از چپ به  نیمحلول است بنابرا ریغ اریبسمیزیمن دیدروکسیه

 دیدروکسیمحلول با ه میزیحالت تمام سولفات من نیدر ا گیرد یمورت ص راست

موجود در  میکلس دیدروکسیواکنش تمام هکامل شدن  و پس از شده یبترکمیکلس

، در بتن میکلس دیدروکسیفقدان ه به دلیل. شود میلیتبد میبتن به سولفات کلس

 کاتیلیشده س دراتهیژل ه رایز؛ گردد یمداریو ژل ناپا یابد یمکاهش  PHمقدار

از  یقسمت نیبنابرا؛ است داریپا میکلس دیدروکسیفقط در حضور ه) H-S-C(میکلس

 PHنکهیتا ا شود میلیتشک میکلس دیدروکسیه يشتریو مقدار ب شده یهتجزآن 

واکنش کرده و مقدار میکلس دیدروکسیبا ه میزیسولفات من مجدداًیول. ابدیشیافزا

PH  کاتیلیس شتریب هیتجز عثو با یابد یمروند ادامه  نیا. یابد یمکاهش 

موجود در  میکلس دیدروکسیسولفات در واکنش با ه ونیرو ینازا. گردد یممیکلس

  .گردد یمبتن باعث کاهش مقاومت بتن 

 میکلس ناتیسولفات و آلوم نیب يگریواکنش مهم د ها سولفاتدر هنگام حمله - 2

است و  عیسر اریبس مانیدر س C3Aیرشگ زمانیطورکل به. گیرد یمصورت  دراتهیه

در . شود میاضافه  نکریبه کل(CaSO4)سنگ گچ يمقدار معموالًکند کردن آن  يبرا

و  شود میمصرف  C3Aم توسطیپرتلند سولفات کلس مانیس ونیدراتاسیطول ه

به  یجتدر بهشده یلتشکنگاتیاتر. کند میمیکلس ناتیسولفو آلوم يتر اینگاتیاتر دیتول

انبساط  تیدو محصول خاص نیا ینکهباا. شود میلیتبد میکلس ناتیمونو سولفو آلوم

بوده و  يریمرحله بتن در حالت خم نیدر ا رایز؛ ضررند یببتن  يبرا یدارند ول

به  نکریبه کل شده اضافهگچ  که یوقت. گردد ینمبتن  بیمحصوالت سبب تخر بساطان

  .شود میدراتهیو ه شده یبترکبا آب  C3Aهیبق دیاتمام رس

محصوالت  احتماالًیول باشد میC4AH19ای C4AH13یدشدهتولمحصول 

ماده . )Hooton,1993(گردد یملیتبدC4AH6داریپا دراتیبه ه ونیدراسیه

مطابق رابطه ) 1-1(در رابطه  یدشدهتولمیدر برخورد با سولفات کلس شده یلتشک

 شیماده منجر به افزا نیا دیکه تول کند میمونو سولفات  ایو  نگاتیاتر دیتول) 2-1(

حجم به حجم بتن فشار وارد کرده و  شیافزا نیا. شود میبرابر 2/2تا یحجم حت

  .شودمیرفتن آن  نیباعث از ب
  

)1-2(  ������ + 	3CaSO� 	→ ���. 3CaSO�. 31H�O + Ca(OH)�



  

آنچه در باال ارائه شد واکنش  .موثر هستند یجادشدهایها واکنشدر  هاونینوع کات

 هاي یونکاتنسبت به  زمیمن. بود مانیس ونیدراسیبا محصوالت ه میزیسولفات من

 یون سولفات همراه هستند باعث خوردگیبا  معموالًکه  میو کلس میمثل سد گرید

  .)Hooton,1993(شود میشتریب

تر و خشک  نیبه غلظت محلول سولفات دارد و همچن یاثر سولفات بستگ شدت

قرار  ها سولفاتکه در معرض حمله  ییها بتنبخشد یماثر را شدت  نیشدن بتن ا

و  ها لبهبتن از  یکه خراب شوند یممشخص  یدرنگسفیبا سطح معموًالگیرند یم

آید میدیدر بتن پد زشیترك و ر یسولفات یخراب شرفتیو با پ هاآغازشده گوشه

  .)1389، يواحد(

  

  هدف و ضرورت تحقیق- 1-10

ولی . گیردقرار می مورداستفادهگسترده  طور به، داشتن مزایاي زیاد به دلیلبتن 

هایی براي حلباعث شده است که محققان به فکر یافتن راههاي این ماده ضعف

توان به باال بودن وزن از معایب اساسی بتن می. ها باشندنمودن این ضعف برطرف

مقاومت کششی پایین نسبت به مقاومت فشاري آن و دوام کم در ، مخصوص آن

زایش نیروهاي که وزن سازه باعث افبا توجه به این. مقابل عوامل خورنده اشاره کرد

 يکارها راهباشد پس باید به دنبال هاي جانبی مثل زلزله میوارده بخصوص نیرو

رفع کردن مشکلباال  باوجودبتن سبک . مناسب براي کم کردن نیروي زلزله باشیم

 شود میخود نیز داراي معایبی است که باعث ، بتن معمولیوزن مخصوصبودن 

مشکالتی همچون ، استفاده از این نوع بتن به برخی از موارد خاص محدود شود

پایین بودن ، یبتن معمولکششی و خمشی نسبت به ، پایین بودن مقاومت فشاري

 نانو سیلیسافزودن تأثیردر این تحقیق ما سعی داریم . دوام در مقابل عوامل خورنده

یکی از موادي که در این .عه کنیمبر روي این مشکالت بتن سبک را مطال پومیسو 

نانو . است نانو سیلیسشده استفادهپژوهش براي بهبود نواقص بتن سبک از آن 

ترین موادي است که نقش مهمی در چسبندگی و پرکنندگی یکی از معروف سیلیس

نانو توان گفت که می یطورکل به. کندبتن ایفا می یکیخواص مکانبتن و بهبود 

  ختار بتن باعث افزایشبا بهبود سا سیلیس
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Abstract

Research Aim:Unlike natural perseverance of concrete, there are so many 
concrete structures that don’t show effective properties against cold and 
drastic weather. One of the most important reason of demolition of 
concrete in cold region of Iran emanate from freeze and thaw cycles of 
concrete. Strength of concrete against freeze and thaw cycles depends and 
high stress on concrete, especially when water of aggregates becomes 
solid and alters volume of concrete in cold weather. This change in 
volume creates fine cracks in concrete that finally cause decline in 
strength and invited numerous investigations. 
Research method: In this study effect of nano silica (1%, 2% and 3%) and 
poumic(0%, 0. 2%, 0. 4%, 0. 6%, 0. 8 and 1) replaced with aggregate in 
phases of control samples and cycle samples in sulfate environment for 
increasing compressive strength and other mechanical properties of 
concrete has investigated. Totally 432 samples were created that 288 of 
them were under freeze and thaw action based on ASTM (C666 B) code, 
after 45 cycles, 100 cycles and 150 cycles, and the remaining 144 
samples as a control samples in 7, 14, 28 and 90 ages were gauged. 
Compressive strength, ultrasonic testing (dynamic modulus of elasticity) 
and losing weight of samples after freeze and thaw cycles were 
considered as perseverance criteria of concrete.
Findings:In consideration mixture of nano-silica with poumic the highest 
compressive strength were attained for 1% nano-silica with 0.8% poumic.
Conclusion: The most important problem with working with reinforced 
concrete to nano-silicon is to lower the performance of concrete, which in 
order to overcome it, it is necessary to add a suitable super-lubricant to 
the mixture. The use of more than 2% of powdered nano-silica does not 
only increase the mechanical properties of concrete, but also reduce its 
loss in ordinary samples and its loss in samples exposed to melting and 
freezing cycles; therefore, the consumption of more than 2% powder 
nano silica in concrete is not recommended.

Keywords: Compressive strength, poumic, Nano–Silica, Freeze and Thaw, 
lightweight-Concrete
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