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 چکیده:

ای در بین محققین دسررت اندر کار صررنعت سرراختمان از محووبیت ویژه هایی منحصررر به فرد بتن خودتراکم با دارا بودن ویژگی هدف: 

این  برخوردار است. با این وجود  تولید این نوع بتن در مقایسه با تولید بتن معمولی  نیازمند استفاده از مقادیر باالتری از سیمان است که

ز برخی مصررالض یررایعاتی که از محصرروالت جانوی کارخان ات امر با رویکرد توسررعه پایدار در تنا ا اسررت. در سررالهای اخیر  اسررتفاده ا

شند  به علت دارا بودن خواص پوزوالنی به عنوان افزودنیمی سیمانی در تولید بتنبا شتر مورد مطالعه  رار گرفته های  های با پایداری بی

ست. اگرچه  کلیه این افزودنی صات بتن در کلیه زمینها شخ سنین اولیه نمیها علی اها من ر به بهوود م صوص در  گردند. امروزه کلیه لخ

 محققین حوزه تکنولوژی بتن در سراسر دنیا بر این باورند که نانوفناوری از پتانسل الزم جهت ای اد انقالبی عظیم در حوزه تکنولوژی بتن

. تاکنون مطالعات محدودی در خصرروص تواند در این زمینه مؤثر وا ع گردد نانورس اسررتبرخوردار اسررت. یکی از انواع نانواراتی که می

های سیمانی ان ام شده که در نتی ه آن مطالعات  بهوود در برخی مشخصات خمیر سیمان و بررسی تأثیر نانورس بر مشخصات کامپوزیت

ش صوص تأثیر این نانوارات بر م شده  هنوز اطالعات اندکی در خ ست. اما علی رغم همه تحقیقات ان ام  شده ا شاهده  صات مالت م خ

های سیمانی  به مختلف بتن در اختیار است. با توجه به تأثیرات مثوت مشاهده شده در خصوص استفاده از نانورس در ساخت کامپوزیت

های معدنی یایعاتی مؤثر وا ع گردد. این امر یرورت ان ام های حاوی افزودنیرسد که این نانواره بتواند در بهوود مشخصات بتننظر می

صات انواع بتنمطالعات ب شخ سی تأثیر نانورس بر م ستر بادی  ر روی برر سیلیس  خاک یایعاتی مانند دوده  های حاوی افزودنی معدنی 

شلتوک برنج  روباره کوره بلند آهن سته  ستر پو شکار میخاک های مورد مطالعه  بتن خودتراکم به سازد. از میان انواع بتنگدازی و ... را آ

 تواند مورد توجه ویژه  رار گیرد.حال توسعه بتن میعنوان یکی از انواع در 

سی پژوهش:روش حالت تازه  مکانیکی و دوام بتن خودتراکم معمولی و بتن مشررخصررات  برافزودن نانورس  تأثیردر این مطالعه  شنا

  %2  %1بتن خودتراکم حاوی  هایمخلوطمعدنی مورد مطالعه مورد بررسرری  رار گرفت. در ابتدا   هایافزودنیخودتراکم حاوی  هایبتن

یت گذردهی با استفاده از بلشکل و  ا V  زمان  یف 50T% نانورس ساخته شدند و مشخصات کارایی )جریان اسالمپ  زمان 5% و %4  3

ساس  هاآنشکل(  Lجعوه  شرایط خودتراکمی بر ا صورت م اب نمودن  سپس در  صات EFNARCمورد مطالعه  رار گرفت.  شخ   م

صوت( و همچنین مکانیکی )م سرعت عوور امواج فرا سیته و  ستی شدن برزیلی  مدول اال شی به روش دو نیم  ش شاری  مقاومت ک قاومت ف

صات دوام )جذب آب  عمق نفوا آب طی ان ام آزمایش نفوا شار  مقاومتنا مشخ یریب مهاجرت یون کلرای پذیری تحت ف د و الکتریکی  

سته به زمان جریان خورد شرایط ( مورد مطالعه  رار گرفتند. گی طی آزمایش تحت ولتاژنمودار تغییرات واب همچنین  دوام بتن در مقابل 

عه  رار متناوب اوب و ان ماد و همچنین  رارگیری در معرض دماهای باال مورد مطال هایچرخهویژه محیطی مانند  رارگیری در معرض 

اربردهای کارگاهی  تغییرات ای اد شده در مشخصات آن طی فرآیند انتقال ملکرد بتن خودتراکم در کگرفت. در پایان  به منظور ارزیابی ع

 و همچنین فشار وارده بتن حالت تازه بر  الب بندی نیز مورد مطالعه و بررسی  رار گرفت.

خودتراکم حاوی مقادیر بهینه جایگزینی  هایبتن% نانورس در مخلوط 3نتایج به دسرررت آمده حاکی از آن بود که اسرررتفاده از  :هایافته

در مشخصات دوام  ایمالحظه. همچنین  بهوود  ابل گرددمیسوب دستیابی به مشخصات کارایی و مکانیکی مطلوب   معدنی هایافزودنی

این امر نشان دهنده . شدمعدنی و نانورس در مقایسه با بتن مونای حاوی افزودنی معدنی مشاهده  هایافزودنیخودتراکم حاوی  هایبتن

  دار محیط زیستهای خودتراکم دوستدر مشخصات بتنسوب بروز بهوود  ابل توجهی  تواندمینانورس  کمآن است که استفاده از مقادیر 

سوب کاهش جریان پذیری آن به ویژه در جنوه دوام  ست آمده  حمل بتن  ساس نتایج به د سی تغییرات جریان گرددمیگردد. بر ا . با برر

سالمپ طی زمان انتقال  میزان این کاهش در هر لحظه از زمان انتقال در  شتری   حاوی نانورس هایبتنا شان دادمقادیر بی ستفارا ن ده . ا

به  تواندمی. این امر گردیددر فشرار وارد بر  الب بندی  ایمالحظهتراکم همچنین سروب کاهش  ابل از نانورس در طرح مخلوط بتن خود

 فواید بزرگ استفاده از نانورس در کاربردهای بتن درجا به شمار آید.عنوان یکی از 
 هایافزودنیخودتراکم حاوی  هایبتننشررران از و وع تغییرات مثوت  ابل مالحظه با افزودن نانورس به  نتایج آزمایش ها  گیری:نتیجه

 معدنی مورد مطالعه دارد.

های اوب و ان ماد  دماهای باال  های معدنی  مشررخصررات مهندسرری  چرخهافزودنیبتن خودتراکم  نانورس   های کلیدی:واژه

 کاربردهای بتن درجا
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  مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه. 1-1

مصرف  تولید یایعات جامد به علت توسعه صنایع  افزایش ح م ساخت و ساز  توسعه شهرنشینی و گسترش فرهنگ

قایا . میزان ت[1] تودیل شده استپیش روی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ترین چالش کنندگی به اساسی

 یمقررات ویع ه علتبمان در صنعت ساخت 1سوزبتن  اصطالحاًدوستدار محیط زیست یا بتن تولید  ی توسعه فناوریبرا

و  ایگلخانه ی  محدود کردن انتشار گازهاکیوات دیگر حاوی کربنمیزان دی اکسید کربن یا تر تولید کاهش جهت

سیاستهای راهوردی در انرژی و  الزامات تأمیندر کشورهای توسعه یافته در راستای  دفن زباله یمحدود کردن فضاها

که با  گرددمیبر اساس تعریف  بتن سوز به بتنی اطالق است.  رو به افزایش 2طراحی بر پایه الزامات زیست محیطی

استفاده از مصالض جایگزین یا یایعاتی و با هدف کاهش مصرف انرژی  کاهش اثرات زیانوار زیست محیطی و همچنین 

دی اکسید کربن ای اد  %7. در حال حایر  تولید سیمان پرتلند هرساله [2]کاهش مصرف منابع طویعی ساخته شود 

  عالوه. به [3]کند میبه محیط زیست ایافه  -شودمیدر نتی ه تولید کلینکر حاصل  عموماً که -شده توسط انسان را 

این امر گردد. میمواد خام  یادیر زادیمصرف مق سوب نیو همچن شده یانرژ یادیمقدار ز من ر به صرف ندآیفر نیا

  بتن سوزتولید  یتقایا برا نیبنابرا .[4] در تضاد باشد 3صنعت سیمان با موانی توسعه پایدار تا سوب شده است

 ایگلخانه یبا هدف کاهش انتشار گازها  باال تیفیبتن با ک دیتول مناسب جهت هایحلراه  افتنیبه  قیپژوهشگران را تشو

با رویکرد ت میع مالحظات  ایپایهبتن سوز یک مفهوم  .[5] استکرده طویعی خام به منابع  ازینکاهش  همچنین و

و ساخت و نگهداری  ایسازهزیست محیطی در ساخت بتن در راستای شیوه تهیه منابع خام  طراحی اختالط  طراحی 

زیست  هایآلودگیام طویعی  مقاومت فشاری پایین در سنین اولیه و . مصرف منابع خ[6] باشدمیبتنی  هایسازه

تن سوز . در مقابل  نتایج مطالعات حاکی از آن است که استفاده از ب[9-7]محیطی از اشکاالت ااتی بتن معمولی است 

من ر به حصول فواید متعددی چون بهوود مشخصات بتن  کاهش تولید دی اکسید کربن و ترکیوات حاوی کربن و 

. نیاز به مصرف منابع طویعی جهت احداث تاسیسات زیربنایی سوب گردیده تا [10] گرددمیحفاظت از منابع طویعی 

. این مصالض [13-11]محققین به استفاده از مصالض یایعاتی با هدف ساخت و ساز دوستدار محیط زیست روی آورند 

از سنگدانه های بخشی  ی بابخشی از سیمان مصرفی و یا جایگزین ی بامختلفی از  ویل جایگزین هایشیوهیایعاتی به 

. امروزه انواع مختلفی از این مصالض با منشاء یایعات کشاورزی کنندمیمصرفی در فرآیند ساخت بتن سوز ایفای نقش 

  دوده 7(  یایعات صنایع )خاکستر بادی6و خاکستر خاک اره 5  خاکستر چوب ارت4)خاکستر پوسته شلتوک برنج

                                                      
1 Green concrete 
2 LEED: Leadership in Energy and Environmental Design 
3 Sustainable Developement 
4 Rice husk ash 
5 Corn cob ash 
6 Sawdust ash 
7 Fly ash 
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 هایکامپوزیت( در ساخت 5و کاغذ 4  پالستیک3یایعات شهری )شیشهو  (2گدازیآهنو روباره کوره بلند  1سیلیس

. در راستای کاهش مصرف انرژی و ساخت بتن دوستدار محیط زیست با کارایی و گیرندمیسیمانی مورد استفاده  رار 

حذف  با هدف حذف ویوره و همچنین 6خودتراکم هایمخلوطکیفیت باالتر  توسعه فناوری بتن سوز در راستای ساخت 

به عنوان یکی از راهکارهای اساسی مورد توجه  رار گیرد.  تواندمینیاز مورم به وجود نیروی کار م رب جهت بتن ریزی 

گیری در مقاطع عمیق  باریک و یا با  که با توانایی خود در جای آیدمیبتن خودتراکم نسل جدیدی از بتن به شمار 

بدون و وع هیچگونه   خارجی و داخلی هایلرزانندهد و بدون نیاز به واسطه وزن خوه ب صرفاًآرماتوربندی ح یم  

با مشخصات مکانیکی  هاییبتن. تولید بتن خودتراکم با هدف تولید [14]شود میجداشدگی و یا آب انداختگی شناخته 

 هایکاهنده. از این رو کاهش نسوت آب به سیمان و محتوای سنگدانه ها و همچنین استفاده از پذیردمیباال صورت و دوام 

که در راستای تولید بتن خودتراکم  استفاده از مقادیر  سدرمیبنابراین به نظر . [15] وا ع گردد مؤثر تواندمی 7شدید آب

فرآیندهای  8که از محصوالت جانوی-باالی سیمان اجتناب ناپذیر است. در سالهای اخیر  استفاده از برخی مواد زائد 

و بررسی  با پایداری بیشتر مورد مطالعه هایبتندر تولید  9به عنوان مصالض سیمانی مکمل -آیندمیتولیدی به شمار 

صورت گرفته به منظور امکان سن ی تولید بتن خودتراکم سوزتر  پایدارتر و مقرون  هایتالش رار گرفته است. با وجود 

معدنی یایعاتی مانند دوده سیلیس  خاکستر بادی  خاکستر پوسته شلتوک برنج و  هایافزودنیبا استفاده از  ترصرفهبه 

وان جایگزین بخشی از سیمان جهت دستیابی به مشخصات  ابل  وول در کلیه جهات به عن گدازیآهنروباره کوره بلند 

احساس  زاعم از مشخصات بتن تازه  مشخصات مکانیکی و همچنین مشخصات دوام  فقدان اطالعات الزم در این باره هنو

کاهش تقایا برای تولید آن   به کاهش مصرف سیمان و در نتی ه آن توانندمی. استفاده از این مصالض بازیافتی گرددمی

رهایی دنوال راهکا سوب گردید تا محققین به هاافزودنیگردد. فواید ا تصادی و زیست محیطی استفاده از این من ر 

. اما علی رغم فواید [16] باشند ترمناسبو  یمت تمام شده  ترپاییندوام با محتوای سیمانی برای به دست آوردن بتنی با

 .گردندنمیسوب بهوود مشخصات بتن در کلیه جهات علی الخصوص در سنین پایین  هاافزودنیزیاد  همه این 

به طور کلی مشررخصرراتی در حد و اندازه بتن معمولی و  گدازی آهنحاوی روباره کوره بلند  هایبتنبه عنوان مثال  

یعیفتر از آن  سر امروزه ه. [17]گذارند میاز خود به نمایش را یا تا حدودی  سرا مه محققین حوزه تکنولوژی بتن در 

عظیم در دنیای تکنولوژی بتن را داراسررت.  هایپیشرررفتجهان بر این باورند که فناوری نانو پتانسرریل الزم برای ای اد 

از   سرریمانی مانند مشررخصررات رئولوژیکی  مکانیکی و دوام هایکامپوزیتچرا که همه پارامترهای اسرراسرری در عملکرد 

ساختار  سرچشمه نانو سودمند وا ع  تواندمیدر مقیاس نانو که  هایافزودنی. یکی از انواع گیرندمیآن  صوص  در این خ

که  ایالیه. اگرچه نانورس یک نام کلی بوده و در مورد نانواراتی متشکل از سیلیکاتهای معدنی باشدمی 10گردد نانورس

  12  کائولینیت11چون بنتونیت هاییگروهبه  بر اسرراس ترکیوات شرریمیایی و ریخت شررناسرری  در یک دسررته بندی

سیت14  هکتوریت13موریلونیتمونت صورت ارگانیک 15  هالوی شده به  صالح  سیم بندی  16و نانورس ا مورد  شوندمیتق

ستفاده  رار  سی [18]گیرد میا صوص برر شده در خ ستفاده اتأثیر. مطالعات محدود ان ام  صات ات ا شخ ز نانورس بر م

                                                      
1 Silica fume 
2 Ground granulated blast furnace slag 
3 Glass 
4 Plastic 
5 Paper 
6 
Self-consolidating concrete: SCC 

7 
Superplasticizers 

8 By- product 
9 Supplementary cementitious materials 
10 Nano-clay 
11 Bentonite 
12 Kaolinite 
13 Montmorillonite 
14 Hectorite 
15 Halloysite 
16 

organo-modified nanoclay 
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. برخی [28-19] سیمانی گویای بروز برخی اثرات مطلوب بر مشخصات خمیر سیمان و مالت بوده است هایکامپوزیت

از سیمان مصرفی با نانورس را به عنوان درصد جایگزینی بهینه معرفی نمودند. این در  %1نویسندگان مقدار جایگزینی 

. با این وجود میزان جایگزینی اندنمودهرا به عنوان نسوت بهینه معرفی  %6که برخی دیگر نسوت جایگزینی  حالی است

 باشرردمینوع نانورس  ترینمعروفمونت موریلونیت . [29] محدود بوده اسررت %5/2ات به مقدار نانورس در اکثر تحقیق

به یرررخامت یک  هایالیه. مونت موریلونیت از گیردمیکه به عنوان ماده مصررررفی در علم مواد مورد اسرررتفاده  رار 

و  1حَکَمی فلزی جایگزین شده سطحی تشکیل شده است. در مطالعات موجود  هایکاتیوننانومتری آلومینوسیلیکات با 

گزارش نمودند که افزودن نانو مونت موریلونیت به خمیر سیمان مسلض شده به الیاف کنف سوب افزایش  [30] همکاران

اسررت. در مطالعه  وارات بودهمقاومت خمشرری و چقرمگی خمیرهای حاصررل نسرروت به خمیر سرریمان مسررلض فا د نان

وزن مصررالض سرریمانی سرروب % 1حَکَمی و همکاران دریافتند که افزودن نانومونت موریلونیت به میزان   [31] دیگری

فزایش در چگالی  مقاومت فشررراری  گردید. همچنین ا %34و  %2/31خلخل و جذب آب به ترتیب به میزان کاهش ت

  %9/42  %40  %7/9میزان به ترتیب معادل  به 2راکوِلمقاومت خمشرری  چقرمگی  مقاومت در برابر یررربه و سررختی 

در مقایسه با خمیر سیمان مرجع حاصل گردید. مشخصات ماده و ریزساختار خمیر سیمان حاوی  %34و  6/33%  40%

بررسرری گردید. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که افزودن نانو  [26] همکاران و 3چانگنانو مونت موریلونیت توسررط 

ست. علی رغم  مونت موریلونیت به خمیر سیمان من ر به بهوود برخی خواص  علی الخصوص مشخصات دوام گردیده ا

شامل خمیر سیمان و مالت   هایکامپوزیتنانورس بر مشخصات  تأثیرکلیه تحقیقات ان ام شده در خصوص  سیمانی 

ساله اهمیت  تأثیراکنون اطالعات محدودی در زمینه ت ست. این م سترس ا صات مختلف بتن در د این نانوارات بر مشخ

 .دهدمیان ام مطالعات در این خصوص را نشان 

 دالیل و اهداف انجام رساله -1-2

ای ست. به گونهنی مورد مصرف در صنعت ساختمان بتن بوده اترین مصالض ساختماهای متمادی  متداولبرای دهه

ستم سرانهکه  ست. با پایان  رن بی سالیانه جهانی بتن از یک تن برای هر نفر مت اوز گردیده ا سعه پایدارتولید  و    تو

ترین یحفاظت از محیط زیسررت جزء اهداف کلیدی جامعه مدرن گردید. تحقق توسررعه پایدار به عنوان یکی از اسرراسرر

ای است که احتیاجات نسل کنونی را بدون لطمه زدن به توانایی عنای توسعهملزومات زندگی بشر در عصر حایر  به م

رسد که توسعه پایدار محیط زیست مصنوع نیازهای خود برآورده سازد. در این میان  به نظر می تأمینهای آتی در نسل

بع ت دید ناپذیر ویژه صرررفه جویی در مصرررف منااخیره منابع طویعی و به های زیسررت محیطی بشررر  کاهش آلودگی

ترین مشکالتی که این صنعت با آن باشد. در این خصوص اساسیانرژی ارتواط تنگاتنگی با صنعت ساختمان را دارا می

 باشد عوارت است از:رو به رو می

 های طویعی با توجه به استفاده روزافزون تولید کنندگان بتن از منابع طویعی موجودنقصان سنگدانه 

 سیم صرف باالی  شار بی رویه م سیمان که من ر به انت  م  ابل حان پرتلند و به توع آن افزایش ح م تولید 

 گردد.می 2COالخصوص ای علیتوجهی از گازهای گلخانه

 یای شین و مشکل دفع  سازهای پی ساخت و  سب با آن تخریب  ساز و الوته به تنا ساخت و  عات افزایش ح م 

 حاصله

بیشترین  گردد.ای مینحصر به خود من ر به و وع مشکالت زیست محیطی عدیدهم ایگونههر یک از موارد فوق به 

سیمان میتأثیر شی از فرآیند تولید  ست محیطی تولید بتن نا شد که در حدود ات زی ست از کل آلودگی %5با های زی

شار گازهای گلخانه شی از انت سوب میمحیطی نا سید کربن را  صرفی % 80 گردد و آماری در حدودای دی اک انرژی م

                                                      
1 Hakamy 
2 Rockwell 
3 
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گذارد از آن خود کرده مسررتقیمی که بر گرم شرردن کره زمین می تأثیرپتانسرریل بتن در % 90تولید بتن و همچنین 

تولید هر  آهک حین تولید کلینکر است. حدوداًسنگ  1باالی انرژی جهت تکلیس. این امر در نتی ه مصرف [32] است

شار در حدود سیمان پرتلند من ر به انت سوزاندن انواع  چراگردد. می 2COتن گاز  1الی  8/0 تن  سطه  سیمان به وا که 

د تغییراتی در که من ر به ای ا C1500° فسرریلی برای گرما دادن به سررنگ آهک و پودر رس تا دمای  هایسرروخت

مطلوب  یتراکمخودتولید بتن خودتراکم با پایداری و  ابلیت  شود. به منظورگردد ساخته میساختمان مولکولی آن می

ستفاده از  توصیه شده است.  مصرفی و همچنین کاهش ح م درشت دانهایش میزان پودر افز  افزودنی شیمیاییمواد ا

 یدارای  طراز نظر ابعادی که  گرددمیاشرراره    عوارت پودر به عناصررری از بتن خودتراکم2EFNARC [33] طوقبر 

سیمان و  بوده و μm 125 کوچکتر از سه   سری از ما صرفی هایافزودنیشامل ک شندمی م شده در . با مطالعات ان ام 

. کنندنمیخودتراکم  افزایش مقدار سیمان مصرفی به منظور افزایش محتوای پودری را توصیه  هایبتنخصوص تولید 

ستفا سی بتن چرا که ا سوب تنزل خواص مهند سو  سیمان عالوه بر اینکه از یک  سوی گرددمیده از مقادیر باالی    از 

برای تولید کلینکر احتیاج به اسررتفاده از مقادیر . همچنین گرددمیدیگر نیاز به تولید مقادیر بیشررتر سرریمان را سرروب 

در کاهش مصرف انرژی  تواندمیکاهش مصرف سیمان . در نتی ه ارائه راهکارهایی در خصوص باشدمیباالیی از انرژی 

مفید وا ع گردد. لذا با توجه به نکات اکر شررده که نشرران دهنده یرررورت اسررتفاده بهینه از سرریمان در سرراخت بتن 

شدمیخودتراکم  شامل افزایش میزان  یپودر یزان محتوایافزایش م معموالً  با ساخت بتن خودتراکم   هایافزودنیدر 

 .گرددمی سیمانی

به عنوان یکی از  توانمیمستعد استفاده در بتن را  3صنعتی جایگزینی بخشی از سیمان مصرفی با مواد یایعاتی

راهکارهای اساسی و کارآمد در کاهش مضرات زیست محیطی ناشی از صنعت ساختمان به شمار آورد. این مواد در وا ع 

. اندنوودهآیند که به هیچ عنوان هدف اصلی تولید ی به حساب مییک روند تولیدی یا واکنشی شیمیای محصوالت جانوی

از مصالض یایعاتی به عنوان جایگزین بخشی از سیمان در بتن سوب کاهش میزان سیمان مصرفی و به توع آن  استفاده

محیطی  زیست هایآلودگیکاهش نیاز به تولید سیمان که خود مستلزم صرف انرژی زیادی بوده و در نهایت من ر به 

شد. از سوی دیگر استفاده از این مواد یایعاتی روزنه امیدی به سوی کاربرد هر چه بیشتر آنها در ساخت گردد خواهد می

. با این وجود میزان اثر گذاری استفاده از این گشایدمیدفن  هایمحلو سازها و جلوگیری از دپوی بی رویه آنها در 

از  .[34]ای است که نیاز به بحث و بررسی دارد مصالض یایعاتی بر مشخصات مکانیکی و علی الخصوص دوام بتن مساله

 از تقایا جهت استفاده گسترش شود و بامی شناخته دنیا در ساختمانی مصالض ترینپرمصرفبتن به عنوان سوی دیگر 

در اوایل  رن بیستم به دلیل گردد. برخوردار می یااهمیت ویژه از تراکم پذیری و دوام همچون کیفیت  ویژگیهایی آن 

وسیع و در دسترس ممکن بر سطوح  سنگین هاییربهبتنی  تراکم بتن تنها از طریق اعمال  هایمخلوطخشک بودن 

خشک  گرایش به استفاده از  هایمخلوطمسلض و آشکار شدن مشکالت اجرایی کاربرد  هایبتنبا شیوع استفاده از ود. ب

نشان داد که افزایش این  1920سال نسوت آب به سیمان در  تأثیراما شناسایی  .گسترش یافت ترمرطوبمخلوطهای 

مخرب  تأثیر  دوام مساله با محوریت پس از آن  تحقیقات ان ام شدهتواند موجب افت در مقاومت بتن گردد. نسوت می

نفوا پذیری و کاهش دوام بتن آشکار ساخت. این همه باعث گردید تا توجه  ر افزایشافزایش نسوت آب به سیمان را ب

تراکم  با هدف بهوود خواص مقاومت و دوام آن صورت  هایروشبتن و نیز  4جریان پذیریبر خواص کارایی و  ایویژه

بتنی که تحت یعنی تراکم  خود رار گرفت تا اینکه نظریه بتن این مویوع برای چندین سال مورد بحث و بررسی  گیرد.

کل به عنوان راه حلی برای رفع مش نواشد لرزاننده جهت دستیابی به تراکم آن نیازی به دستگاهمتراکم شود و  وزن خود

                                                      
1 Calcination 
2  European Federation of National Associations Representing producers and applicators of specialist building products 

for Concrete 
3 Waste materials 
4 Workability and flowability 
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بتن خودتراکم دارای سه ویژگی توانایی . [35] مطرح گردید 1986در سال  1بتنی توسط اکامورا هایسازهدوام 

در کارگاه ساخته شد و  1988این نوع بتن در سال  شدگی است. جداپرکنندگی  توانایی عوورکردن و مقاومت در برابر 

 بتن خودتراکممطالعه و بررسی در خصوص . امروزه از خود نشان دادنتایج  ابل  وولی را از نظر خواص فیزیکی و مکانیکی 

در مراکز دانشگاهی و مختلف بر بهوود مشخصات مهندسی و دوام آن از جمله مواحث پرطرفدار  هایافزودنی و اثرات

به  است کهآغاز شده  پیشاستفاده از بتن خودتراکم از چند سال   . در ایرانآیددر سراسر دنیا به حساب میتحقیقاتی 

اشاره نمود. تهران شهر تونل رسالت در  احداث خودتراکم در بتن به استفاده ازتوان می های موردییکی از نمونه عنوان

عالوه بر کاهش در مصرف انرژی و نیروی انسانی  عدم نیاز به لرزاننده در بتن خودتراکم  یابیم که با اندکی د ت در می

از سویی  .کارگاهی در موا ع بتن ریزی را نیز به همراه خواهد داشت هایمحیطدر  صوتی هایآلودگیکاهش در میزان 

دهد  مشکالت به وجود آمده واسطه عدم نیاز به متراکم کردن بتن رخ میه دیگر عالوه بر کاهش در مصرف انرژی که ب

سازد. لذا با توجه یرا نیز مرتفع م 3  جداشدگی2نادرست چون آب انداختگی ایشیوهبه علت لرزاندن بیش از حد و یا به 

 هایدستگاهپایدار یا سوز  حذف سیستم متراکم نمودن بتن با استفاده از  هایبتنبه تعاریف ارائه شده در خصوص 

باشد. اما از سویی دیگر به علت روانی باالی این لرزاننده موتوری  خود گامی مثوت در جهت کاهش در مصرف انرژی می

تا حدودی به علت  هانگرانیص استفاده از آن در بتن ریزی های درجا وجود دارد. این در خصو هایینگرانینوع بتن  

باشد. افزایش فشار گردد میتازه بر سطض داخلی  الب اعمال میجانوی  ابل توجهی که از طرف بتن خودتراکم  فشارهای

  به افزایش سرعت بتن تن معمولینسوت به بخودتراکم  الب به نسوت بتن معمولی عالوه بر بیشتر بودن روانی بتن 

 4بر مونای واکنش پذیری با آب به دو گروه خنثی هاافزودنی  EFNARC اساسبر نیز مرتوط است خودتراکم ریزی بتن 

خنثی مصرفی در ساخت بتن خودتراکم پودر سنگ  افزودنی ترینمهم. گردندمیهیدرولیکی طوقه بندی  -و پوزوالنی

خاکستر بادی    دوده سیلیس به توانمیپوزوالنی و یا هیدرولیکی  هایافزودنیاز مهمترین  . همچنینباشدمیآهک 

در ساختار بتن خودتراکم  هاافزودنیاشاره نمود. استفاده از  آهن گدازیکوره بلند  روبارهخاکستر پوسته شلتوک برنج و 

د نساز را مرتفع 5لزجتنیاز به استفاده از اصالح کننده  توانندمی هاافزودنیاثرات مثوتی را بدنوال داشته باشد.  تواندمی

میان  مواردی چون دوده سیلیس  خاکستر  در این. [36] گرددمی تریا تصادیکه خود باعث تولید بتن خودتراکم 

ات مثوتی را در بهوود برخی مشخصات بتن از تأثیر گدازیآهنبادی  خاکستر پوسته شلتوک برنج و روباره کوره بلند 

یایعاتی  هایافزودنیاستفاده از برخی  عات ان ام شده با مویوع بررسی تأثیر. با این حال  برخی مطالانددادهخود نشان 

باعث بهوود بعضی از خواص بتن  تواندمی هاآناستفاده از اگرچه   افزودنیکه بسته به نوع  نشان دهنده آن بوده است

به تمامی خواص بتن )بتن تازه  بتن سخت شده و  یمت نهایی بتن  تواننمیولی این مویوع را  د خودتراکم شو

اده از خاکستر بادی در برخی منابع به عنوان عاملی مثوت در افزایش به عنوان مثال استف خودتراکم( عمومیت بخشید.

-37]خودتراکم معرفی شده است  هایبتنتولید  هایهزینهجریان پذیری  بهوود مشخصات دوام و همچنین کاهش 

نسوت  هابتنید  ابل مالحظه استفاده از خاکستر بادی  مشخصات مکانیکی این ست که علی رغم فواا . این در حالی[42

کاهش مقاومت فشاری کوتاه مدت بتن خودتراکم . [42, 37]به بتن شاهد علی الخصوص در سنین پایین کمتر است 

با این حال یافتن راهی  .[44, 43] گزارش شده استی نیز توسط محققان متعدد آهن گدازیکوره بلند حاوی روباره 

سوز حاصل مساله ای است که محققین بسیاری را به خود مشغول کرده  هایبتنبرای بهوود هر چه بیشتر مشخصات 

که بتنی خودتراکم برای بیشینه کردن اثر استفاده از خاکستر بادی  سودمندتر است اگر آنرا در بتن به عنوان مثال  است.

مورد استفاده  رار دهیم. این امر به طور  باشدنمیبوده و در حین بتن ریزی نیازمند به لرزاندن خارجی سیال و روان 
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شیمیایی و صوتی و همچنین  هایآلودگیزیست محیطی اعم از  هایآلودگیموثری در کاهش مصرف انرژی  کاهش 

تواند از سیمان مصرفی با خاکستر بادی میگذار است. از سوی دیگر  جایگزینی بخشی تأثیرافزایش سرعت ساخت و ساز 

خودتراکم . لکن با وجود مزایای استفاده از بتن [39-37]مشخصات روانی بتن حاصل را به طرز چشمگیری بهوود بخشد 

ساخت  همیشه این نگرانی برای استفاده از آن به صورت درجا موجود است. چرا که با  هایهزینهدر خصوص کاهش 

 متعا واً شود که با سرعت بیشتری نسوت به بتن معمولی ریخته میخودتراکم افزایش در میزان سیالیت و روانی  بتن 

با زمان گیرش نرمال  مقادیر بیشتری از فشار جانوی بر  الب )حدا ل مقادیری مشابه با بتن خودتراکم  هایبتنبرای 

است  الب بندی موجود الزم  هاینامهدر نتی ه براساس آیین معمولی( را در لحظات اول بتن ریزی شاهد خواهیم بود. 

بر خواهد بود. همچنین با توجه به حساسیت موجود برای فشار جانوی باالیی طراحی گردد که این امر به ویوح هزینه

هایی از این دست افزایش دو چندان خواهد یافت. لذا به ساختمانی  نگرانی هایپروژهدر بحث ایمنی حین کار در اجرای 

هایی در راستای کاهش فشار وارد است استراتژی بتن ریزی درجا الزم اربردهایکمنظور افزایش سطض اطمینان جهت 

معدنی مانند رس  هایافزودنیدر نظر گرفته شود. از این میان  یک رویکرد استفاده از خودتراکم  هایبتنبر  الب بندی 

بدیهی است انتخاب مصالحی که بتواند سوب تعدیل اثرات منفی استفاده  .[45] در بتن است 1متاکائولنفرآوری شده و 

تواند سیمانی یایعاتی گردد در کنار مزایای متعدد حاصل از به کار بردن این مواد در طرح اختالط بتن می هایافزودنیاز 

سیمانی  استفاده از  هایکامپوزیت. یکی از راهکارهای عملی بهوود مشخصات ددی سودمند وا ع گردداز جهات متع

لذا . باشدمیسیمانی حاصل  هایکامپوزیتنانوارات در فرآیند ساخت با توجه به توانایی این مصالض در بهوود مشخصات 

معدنی  هایافزونیخودتراکم حاوی  هایبتنت مختلف استفاده از نانوارات رس بر مشخصا تأثیراین رساله با هدف بررسی 

برنامه ریزی گردیده  گدازیآهنشامل دوده سیلیس  خاکستر بادی  خاکستر پوسته شلتوک برنج و روباره کوره بلند 

 هایبتنات افزودن نانورس بر بهوود مشخصات تأثیراست تا به کمک اطالعات به دست آمده  شناخت جامعی در خصوص 

 معدنی مورد مطالعه به دست آید. هایافزودنیحاوی 

 ساختار رساله -1-3

های های خودتراکم حاوی افزونیاین رساله با هدف بررسی تأثیر استفاده از نانوارات رس بر مشخصات مختلف بتن

فصل  شش معدنی شامل دوده سیلیس  خاکستر بادی  خاکستر پوسته شلتوک برنج و روباره کوره بلند آهن گدازی در

 برنامه ریزی شده است.

عرفی پس از بیان مقدمه  اهداف و سرراختار رسرراله در فصررل اول  در فصررل دوم به ارائه اطالعاتی در خصرروص م

های سیمانی و همچنین بررسی نتایج به دست آمده از ان ام تحقیقات ها و کاربرد آنها در ساخت انواع کامپوزیتنانورس

ست. شده ا شین پرداخته  صورت که با ارائه به ارائه مقدمه سپس پی ست. به این  شده ا ای بر بتن خودتراکم پرداخته 

شکلتاریخچه ساخت و به کارگیری بتن خودتراکم  ویژگیای از  ستفاده از گیری دانش مربوط به  های  مزایا و معایب ا

ای ز آن  پیشینهاتشریض شده و پس  . در ادامه اصطالحات رایج در فناوری بتن خودتراکمارائه شده استاین نوع از بتن 

  به سررپسهای سرراختمانی در خارج و داخل کشررور ارائه شررده اسررت. در احداث پروژهبتن خودتراکم اسررتفاده از  از

های خودتراکم و معمولی بر اساس نتایج به دست آمده از ای در خصوص مشخصات کارایی  مکانیکی و دوام بتنمقایسه

ی از با تشررریض مواد تشررکیل دهنده بتن خودتراکم  به معرفی برخ همچنین شررده اسررت. مطالعات پیشررین پرداخته 

شهاافزودنی سی رو ست. عالوه بر برر شده ا ستفاده در این نوع از بتن پرداخته  شیمیایی متداول مورد ا ی های معدنی و 

شنهاد صات رئولوژیکی بتن تازه خودتراکم و حدود پی شخ صات بمتداول اختالط بتن خودتراکم  م شخ ساس ی این م ر ا

ستورالعمل صیه نامهد شیوهها و تو صوص  ست. در نهایت به ارائه مطالوی در خ شده ا های مختلف های موجود پرداخته 

 تولید بتن خودتراکم پرداخته شده است.

                                                      
1 
Metakaolin 



 7 مقدمه و هدف

 

صل  یر می سومف ساله حا شگاهی ر صالض در برگیرنده جزئیات مطالعات آزمای صل  پس از معرفی م شد. در این ف با

سیمان  مالت و بتن خودتراکم برنامه ریزی گردیده و جزئیات اختالطم سه بخش خمیر  های مورد صرفی  مطالعات در 

مربوط به خمیر سیمان  مالت  هایشیآزمامطالعه به همراه شیوه ساخت و عمل آوری آنها ارائه شده است. پس از آن  

های پیشرررنهادی توسرررط ریزی گردیده بر اسررراس شررریوه و بتن خودتراکم که به منظور ان ام در این رسررراله برنامه

 استانداردهای مربوطه و یا منابع  ابل استناد تشریض شده است.

تأثیر اسرررتفاده از نانورس بر مشرررخصرررات نتایج به دسرررت آمده از این پژوهش پرداخته و به بیان  چهارمفصرررل 

سیمانی حاوی افزودنیکامپوزیت سیلیس  خاکسترهای  شلتوک برنج و روباره  های معدنی دوده  سته  بادی  خاکستر پو

ستکوره بلند آهن گدازی  شده ا ستا   .ارائه  شامل در این را ست آمده از ان ام مطالعاتی جامع   یهایشیآزمانتایج به د

های سیمانی در سه حالت خمیر متنوع و دربرگیرنده مشخصات فیزیکی  رئولوژیکی  مکانیکی و دوام بر روی کامپوزیت

مالت و بتن خودتراکم ارائه گردیده و نتایج به دسرررت آمده با نتایج به دسرررت آمده از مطالعات پیشرررین با  سررریمان 

ست. شابه کنترل گردیده ا یوعات و یا رویکردهای م شرایط  هایبتندوام در ادامه  مو خودتراکم مورد مطالعه در مقابل 

ان ماد و همچنین  رارگیری در معرض دماهای باال  متناوب اوب و هایچرخهویژه محیطی اعم از  رارگیری در معرض 

های خودتراکم مسررائل اجرایی پیش رو در زمینه به کارگیری بتن همچنین  .گرفته اسررتمورد مطالعه و بررسرری  رار 

ساختمان  صنعت  شار وارده از ارزیابی می گرددمورد مطالعه در  شی از انتقال بتن تازه و همچنین ف . از میان  تأثیرات نا

سی سی تأثیر سوی بتن تازه بر دیواره  الب بندی مورد مطالعه  رار گرفته که نتایج برر های به عمل آمده به منظور برر

 های معدنی مورد مطالعه بر این ویژگی در این فصل تشریض شده است.افزودن نانورس و افزودنی

گرفته به همراه پیشنهاداتی برای ادامه کار های صورت و بررسی هاشیآزمانتی ه گیری های به دست آمده از ان ام 

 ارائه گردیده است. پن مدر فصل 

 همچنین  فهرست منابع مورد استفاده در فصل ششم ارائه شده است.

 



 

 پژوهشمقدمه ای بر بتن خودتراکم، نانوتکنولوژی و پیشینه  -2

 

 کامپوزیت های سیمانی نانورس ها و -2-1

 مقدمه -2-1-1

وجود فضاهای بسیار زیاد در سطوح "سخنرانی با مویوع  با ایراد 37مفهوم نانوفناوری در ابتدا توسط ریچارد فاینمِن

ها بعد  با تالش دانشررمند جوانی به نام اریک مطرح گردید. سررال 1959در م مع فیزیک آمریکا و در سررال  "ترپایین

سلر صورتهای حوزهپایه  38درک یر  نانوفناوری به  شد. در حال حا نترل و فهم  ک ای از علم به نام نانوفناوری بنا نهاده 

( به منظور ای اد موادی با مشخصات و عملکرد جدید nm100 بازسازی ماده در سطض نانومتر )در وا ع ابعاد کوچکتر از 

 .[46]گردد تعریف می

دی متما هایدههتا ها و مشررخصررات آن از اولین میکروثانیهطولی ناهمگون اسررت  هایمقیاسبتن در همه ابعاد و 

ترین مصرررالض سررراختمانی تودیل کرده اسرررت. لذا با توجه به این کند. این وا عیت بتن را به یکی از پیچیدهتغییر می

. نظر محققان بسیاری را به خود جلب کرده استدر تحقیقات سیمان و بتن  نانوفناوریاز  گستردگی ابعادی  بهره گیری

. 40و توصیف در ابعاد نانو 39اصالح در ابعاد نانو :در سیمان و بتن وجود دارد نانوفناوریدو راهکار عمده برای استفاده از 

سرریمانی دارای  هایکامپوزیتارات برای تولید اصررالح در ابعاد نانو دروا ع دسررتکاری نانوسرراختار با اسررتفاده از نانو

در  مصالض سیمانی هایویژگیباشد. در حالی که توصیف در ابعاد نانو با اندازه گیری مشخصات و می مشخصات ممتاز

پیش در تکنولوژی بتن   نانوفناوریاستفاده از  در با استفاده از روشهای پیشرفته سر و کار دارد. هدف نهایی مقیاس نانو

صات در مقیاس ماکرو و عملکرد کامپوزیت بینی و کنترل شخ ساختارم صالح  سیمانی طی ا شد.می در ابعاد نانو های   با

سیمانی در مقیاس نانو صالض  صالح م صات بتن سوب بهوود ا شخ صل اعم از روانی م قاومت مکانیکی و دوام م های حا

)که در وا ع سنگ بنای  H-S-Cیا  41شدهسیلیکات کلسیم هیدراته ژل ساختار . اصالح در مقیاس نانو در وا ع گرددمی

های پایه سرریمانی کامپوزیتنانو مواد مورد اسررتفاده در  .بخشرردمی بهوود دهد( رامقاومت مکانیکی بتن را تشررکیل می

ه اعمال این . در نتی باشرررندمی نانو و نانو الیاف های شررریمیایی با ابعاد ارات در محدودهافزودنی  نانوارات شرررامل

. گردد که این امر من ر به افزایش طول عمر سررازه خواهد شرردعملکرد محصرروالت بتنی حاصررل می بهوود  اصررالحات

به میزان  ابل  وولی کاهش داده آن محتوای سیمانی هایی که تواند من ر به تولید بتنمی همچنین استفاده از نانو مواد

  3O2Fe نانوارات  2TiO نانوارات  3O2Al نانواراتتی مانند نانو سرریلیس  شررده اسررت گردد. اثر ایررافه نمودن نانوارا

صحیض به ساختار ماتریس سیمانی  همانطور  هایشیوه و هانسوتکربنی با  هایلولهآهک و نانو  نانواراترس   نانوارات

ست در مقاالت متعددی نیز بهکه  شده ا شاره  سرعت واکنشمی آن ا سوب افزایش  سیمان هایتواند  بهوود   شیمیایی 
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صات دیگر  شخ سیاری م شده بر روی بتن  هایشیآزما طی. [47-53, 29] گرددخواص مکانیکی و دوام بتن و ب ان ام 

وزن مصرررالض  %1که به میزان  مونتموریلونیت نانورس  نانوسررریلیس و 3O2Fe  3O2Al  2TiOحاوی نانوارات  معمولی

صات دواو  وتی بر مقاومت مکانیکیات مثتأثیر مانی حاوی نانوارات مذکور بودند سی شخ شاهده م سی م صالض مهند م م

های حاوی این نانوارات در بتنپذیری یون کلراید  میزان کاهش نفواای در خصوص به عنوان نمونه مقایسه. شده است

 :[54]گیری زیر شده است  من ر به نتی ه

(2-1)  3O2nano Fe >3 O2nano Al >2 nano TiO>  نانورس  <نانوسیلیس 

ست کهشایا صالح در ابعاد نانو به عوامل مختلفی از  ویل ن اکر ا صل به علت ا صات حا انوارات و ننوع  بهوود مشخ

نین راهکار پخش آنها و همچیا غیرفعال بودن  اد و شررکل نانوارات  واکنش زا  ابع[51] تشررکیل دهنده آنها هایکانی

ستنانوارات در  سته ا سیمانی واب صرف منابع طویعی اعم از مواد خام و .[55] ماتریس  منابع انرژی   بنابراین کاهش م

تولید شده از جهات  هایبتنزیست محیطی در طول چرخه حیات محصوالت بتنی و بهوود عملکرد  هایآلودگیکاهش 

وسررعه صررنعت انگیزش الزم جهت ت  گرددمی تعمیر و افزایش طول عمر سررازه هایهزینهگوناگون که من ر به کاهش 

ستفاده از  سوز را با ا ستفاده از کند. می ای اد نانوفناوریبتن  ساختار بتن نبرای ای اد درک بهتری از تأثیر ا انوارات در 

سیمان )جدول شکیل دهنده  ست ابتدا اجزای ت شناخته (  واکنش1-2 الزم ا صوالت آن به خوبی  سیمانی و مح های 

 گیرد. جدول زیر اجزایگردد و اصررطالحاً میمی فیزیکی و شرریمیایی با آب سررخت هایواکنشسرریمان به علت شررود. 

 دهد:می شیمیایی آن شرکت دارند ارائه هایواکنشسیمان را که در  تشکیل دهنده

 [55] سیمان تشکیل دهنده اجزای -1-2 جدول
 

 فرمول شیمیایی نماد

S 2SiO 

A 3O2Al 

C CaO 

H O2H 

S 3SO 

F 3O2Fe 

 

 باشند:می  رار زیر بهمشارکت دارند های سیمانی در واکنشترکیواتی که  ترینمهم

(2-2) C3S (3CaO. SiO2)                          

(2-3) C2S (2CaO. SiO2)                                        

(2-4) C3A (3CaO. Al2O3)                                       

(2-5) C4AF (4CaO. Al2O3. Fe2O3) 

(2-6) O)2. 2H4(CaSO 42گچ 

 

هگزاکلسرریم با فرمول شرریمیایی  43اترینگایتدهد و می با آب واکنش A3Cسرریمانی   هایواکنشدر اولین گام از 

 کند.می تولید مونوسولفوآلومینات و آلومینات تری سولفات هیدرات
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(2-7) C3A + 3CSH2 + 21H → C6AS3H32 (اترینگایت) + C4ASH12 (مونوسولفوآلومینات) 

A3C گردد. گرمای آنتالپی این واکنش می بسرریار واکنش پذیر اسررت و واکنش آن سرروب گیرش سررریع سرریمان

1140kj kg⁄  گزارش شده است. شایان اکر است به منظور افزایش در مدت زمان گیرش  طی فرآیند تولید سیمان به

 شود.می مخلوط مواد اولیه گچ ایافه

 کنند:می تولید CH یا 44کلسیمهیدروکسید  و H-S-Cدهند و می با آب واکنش S2Cو  S3Cطی واکنش دیگری  

(2-8) 2C3S + 11H → C3S2H8 (C-S-H) + 3CH 

(2-9) 2C2S + 9H → C3S2H8 (C-S-H) + CH 

مقاومت خمیر سیمان هیدراته شده و در نتی ه بتن نقش اصلی را در  C-S-Hهمانطور که  والً به آن اشاره گردید  

سنین اولیه  بر S3C کند. تأثیرمی ایفا ست. چرا ترمهممقاومت ماتریس در  سریعتر از  ا سیار  . دهدمی واکنش S2Cکه ب

بیشتری بر مقاومت درازمدت  تأثیر S2Cبیشتر باشد سرعت واکنش بیشتر است. با این حال  S3Cمحتوای  لذا هر چقدر

باشد. می S3Cو  S2Cتولید شده توسط دو ترکیب  CHو  H-S-Cمختلف  هاینسوتبتن دارد. این تفاوت آشکار به علت 

. این یررعف به طویعت کریسررتال گرددتری میمن ر به تولید ریزسرراختار یررعیف S3Cدر واکنش  CHنسرروت بیشررتر 

kjمعادل  S3Cگردد. گرمای آنتالپی واکنش می بر CHکلسرریم یا  هیدروکسررید kg⁄ 520  گزارش شررده اسررت. این در

kjعدد  S2Cحالی اسرررت که در مورد واکنش  kg⁄ 260 .همچنین بر اثر و وع واکنش دیگری   گزارش گردیده اسرررت

AF4C  مشرررابه باA3C  آورد. به وجود میو مونوسرررولفوآلومینات  دهد و اترینگایتمی واکنشبا آبAF4C  موجود در

واسطه هیدراسیون سیمان تشکیل شده است هکه بای هیدراته شده است. سیلیکات کلسیمسیمان  ابل صرفنظر کردن 

شده ایفا سیمان هیدراته  صلی را در مقاومت خمیر  سطض ویژه نانوارات از به طو. [55] کندمی نقش ا ر کلی از آن ا که 

سیار  سایر ارات تشکیل دهنده بتن ب ست  لذا این امر سوب و وع اثرات سودمندی در مشخصات  تربزرگسطض ویژه  ا

 پذیرد:می گردد که این اثرات به واسطه مکانیزم های متفاوتی صورتمی بتن حاصل

تواند سروب ای اد یک ترک در می  گیردمیاره سریمان  رار  : هنگامی که یک نانواره روی سرطض یک45ایدانهاثر 

شکیل میالیه محافظی که حین فاز هیدرولیزهای اولیه هید سیمان ت سیون دور  شکاف این  شوندرا گردد. این ترک یا 

ه توجه به سطض ویژدسترسی یابد و واکنش هیدراسیون را شتاب بخشد. همچنین با  S3Cدهد که به می اجازه را به آب

 محصوالت هیدراسیون گردند. تولور مراکز جوانه زنی جهت ندفراهم آورسوب توانند وارات مینان بسیار باال 

سررنگدانه ها و  بین 47سررطحیدهد که حفرات ناحیه انتقال می ریزی نانوارات به آنها این اجازه را :46اثر پرکنندگی

شدن سوب چگالتر  سیمانی را پر کنند. این امر  صل می ماتریس  ضای  گردد. به عالوه نانواراتبتن حا ست ف ممکن ا

 .تر شدن آن گردندرا نیز پر نموده و سوب هر چه متراکم C-S-Hخالی و حفرات ساختمان ژل 

 اندشرردهنانومونتموریلونیت که به عنوان مواد پوزوالنی شررناخته  در مورد نانوسرریلیس و برخی نانوارات رس مانند

صورت واکنش با بشاهد اثرات پوزوالنی  سیلیکات یا همان آلیت با  CHه  سیم  صل از واکنش بین تری کل موجود )حا

تر شررردن ماتریس خواهیم بود که من ر به متراکمثانویه  H-S-Cو آب( و تولید ژل  .2SiO3CaOفرمول شررریمیایی 

حین استفاده  C-S-Hتر و پایدارتری از های طویل. همچنین در برخی مطالعات به تشکیل دسته[56]گردد سیمانی می

خاکسررتر بادی در محدوده اتصررال خمیره سرریمان به دانه . تراکم [58-56, 28]از برخی نانوارات گزارش شررده اسررت 
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Calcium Hydroxide 
45 Seeding Effect 
46 Filler Effect 
47 Interfacial Transition Zone: ITZ 



 

 

 .[28]مشهود است  1-2در شکل  وزنی نانوسیلیس% 5خمیره سیمان حاوی 

     
 [28] وزنی نانوسیلیس ٪5محدوده اتصال خمیره سیمان به دانه خاکستر بادی در خمیره سیمان فاقد نانوسیلیس و حاوی  -1-2شکل 

 سیمانی هایکامپوزیتنانورس ها و کاربرد آنها در ساخت  -2-1-2

برای ساخت نانوکامپوزیت  ایگستردهباشند که به شکل می 48نانورس هاانواع نانومواد موجود   پرکاربردترینیکی از 

ساً .روندبه کار میها و بهوود  ابل توجه خواص مواد پلیمری  سا شامل   های آلومینیمسیلیکاتیا همان هیدروها رس ا

ها در میان ترکیوات معدنی  دارای شرررناسررری رساز نظر کانیباشرررند. می خاک منشرررأ با یعیطوهای ریز اندازه کانی

تفاده از انواع ات اسرررتأثیرمطالعات زیادی در خصررروص  هسرررتند. µm4 کمتر از با ابعادی در حدود  اندازهکوچکترین 

صات مختلفی از رس شخ ست.  هایکامپوزیتها بر م شده ا شده در آیین  هایمحدودیتسیمانی ان ام  و  هانامهاکر 

شده اغلب  سخت  شن و اثرات این ارات بر مشخصات بتن تازه و  سه و  ستانداردها در خصوص میزان رس م از در ما ا

ضات موجود در  ست. تنا  ساله ای موهم بوده ا صان کنترل کیفیت م ص ساختمان و متخ صنعت  ست اندر کاران  برای د

شده در مراجع تحقیقاتی مختلف و ناکارآمدی برخی  هایداده ستانداردها جهت حل  هاییوهشدرج  ستفاده در ا مورد ا

ضور رس صلی ح ساله ا سیمانی حتی بر ابهامات موجود میها در کامپوزیتم افزاید. این ابهامات حتی از این های پایه 

ات یرررروری و بدون در نظر گرفتن مالحظ موجود به طور غیر هاینامهروند هرگاه اسرررتانداردهای و آیین فراتر می

را م اب  هانامهاز اسررتفاده از سررنگدانه های موجود در محل پروژه که حدود در نظر گرفته شررده در آیین  ا تصررادی 

ها به علت جذب آب باال که نیاز به آب اختالط را ممانعت به عمل آورند. از مدتها پیش این نگرانی که رس نمایدنمی

  1933باشند وجود داشته است. در سال ای بتن مضر میکه دارند بر ایمالحظهدهد و همچنین تورم  ابل افزایش می

ح می از ماسه مصرفی با رس را بر مقاومت  %5/7ح می از سیمان مصرفی و همچنین  %10جایگزینی  اثر 49پارسونز

شاری  جذب آب و نفوا ستفاده  رار گرفت. رس ف سه نوع متفاوت از رس مورد ا های پذیری بتن مورد مطالعه  رار داد. 

ح می از سرریمان  %10از آن بود که جایگزینی  حاکی هاشیآزمااسررتفاده عاری از هرگونه مواد آلی بودند. نتایج مورد 

مقاومت فشاری در سنین کمتر از سه ماه گردیده است. با  مصرفی با رس سوب کاهش در حدود صفر الی ده درصدی

ح می ماسه با  %5/7هده نشد. همچنین جایگزینی اصل مشاح هایبتنپذیری  بر نفوا ایمالحظهاین حال اثرات  ابل 

نهرس م مت فشررراری نمو حدود قاو جذب آب  نفوا %37ها را در  مت در برابر  افزایش داد. اثر رس بر  قاو پذیری  م

گزارش نمود که بر اساس تحقیقات ان ام شده  50الیس  1934اوب و یخوندان  ابل مالحظه نوود. در سال  هایچرخه

سط او   ضور  هایمحدودیتتو صوص ح شده در خ شیمیایی  هایافزودنیدر بتن و تی  هاریزدانهشدید در نظر گرفته 

ستفاده از خاک رس   ا51غیر منطقی است. پس از آن سولومون و اکولو گاهیگیرند غیر یروری و مورد استفاده  رار می
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زیربنایی در  سررازهایم مقاومت برای سرراخت و در طرح اختالط بتن را به جهت دسررتیابی به بتنی کم هزینه و الوته ک

  %20  %10  %0مان مصرفی با رس با درصدهای ح می کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه  رار دادند. جایگزینی سی

رس به عنوان  %30الی  %20های حاوی در حدود آن بود که بتن صورت پذیرفته بود. نتایج حاکی از %60و  40%  30%

های کارایی و مقاومتی بتن تواند پاسخگوی حدا لمی 88/0مصرفی و با نسوت آب به مواد چسواننده  جایگزین سیمان

ستفاده در مصارف خانه سازی  راهسازی و سد سازی باشد  . با وجود تعدد مطالعات [18]کم هزینه کم مقاومت  ابل ا

ها به ماتریس سرریمانی  هنوز اطالعات بسرریار محدودی در خصرروص  ات افزودن انواع مختلف رستأثیران ام شررده بر 

ست میتأثیر سیمانی در د شد. ات به کارگیری نانوارات رس بر خواص ماتریس  ستفاده از با سکوپ الکترونیبا ا  میکرو

که  نامنظم رسرری هسررتند ها شررامل صررفحات کوچک و نانورسشررود که می مشرراهده   درت تفکیک باال با 52روبشرری

یخامتیک  درحدود صد  نانومتر  سطض . دارند  طر نانومترو  برای  غالواًدارند.  gr/2m 750در حدود  ایویژهنانورس ها 

صالح خواص مکانیکی مواد پلیمری  میزان  ساختار کامپوزیت تقویت  هاپرکنندهگذاری نانورس ها را با افزودن تأثیرا به 

مورد استفاده در بتن و ویعیت نانورس ها در مقایسه با آنها در شکل صالض متداول اندازه ارات و سطض ویژه م .کنندمی

 نشان داده شده است. 2-2

 
 [59] آنها نانورس ها در مقایسه باو وضعیت  صالح متداول مورد استفاده در بتناندازه ذرات و سطح ویژه م -2-2شکل 

شماررس ها از جم شکیل دهنده  تنوع در اندازه ارات و درجه بی نظمی از  هایکانیآیند. می له مواد پوزوالنی به  ت

سی  سا شمارتأثیرفاکتورهای ا صورتی که می گذار بر عملکرد پوزوالنی رس ها به  سیمان پرتلند در  هیدراته  کامالًآیند. 

عالوه بر اینکه نقش مثوتی در  CH همانطور که  والً نیز بیان گردید  کند.می تولید CHوزن خود  %28شررود در حدود 

ای با گردد. لذا اتخاا شریوههای مخرب نیز میمحیط مشرخصرات مکانیکی بتن ندارد  سروب کاهش دوام بتن در مقابل

بتن  سیمانیهای واکنش در هدف مصرف هر چه بیشتر آن به منظور دستیابی به افزایش در سطض تولید بلورهای مفید

 مؤثر  در بهوود مشخصات مکانیکی و پایایی بتن ها نهاسنگدو سیمان  خمیر بین تری وی لنتقاا ناحیهتواند با ای اد می

واکنش  CHباشرررند. رس با ها میتواند در این راسرررتا مفید وا ع گردد رسیکی از انواع پوزوالن ها که می باشرررد.

گردد. این تولید می C-S-Hی دهد که در نتیجه آن مقادیر بیشتتتترمی

صل میامر منجر به متراکم ساختار بتن حا شدن ریز واکنش  گردد.تر 
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 :[55]به قرار زیر است  CHرس با پوزوالنی 

(2-10) AS2 + CH → C2ASH8 + CSH 

میکروسکوپیک  ایصفحه هایکریستالباشد و از می رس برای ساخت نانوکامپوزیت هانوع  ترینرایج مونتموریلونیت

رابر نسوت بگردد  چندین می جذب هاکریستالساخته شده است. محتوای آب آن متغیر بوده و هنگامی که آب توسط 

 دمند تودیلرا به یک کانی بسرریار سررو مونت موریلونیتگردند. این مشررخصررات کانی می متورم شرران اولیهبه ح م 

های برابر و شررکل شررماتیک الیه 1000نماید. تصررویر به دسررت آمده از نانوارات مونت موریلونیت با بزرگنمایی می

 نشان داده شده است. 3-2آلومینوسیلیکاتی این ارات در شکل 

              
 (ب)                                                                                              (          الف)                                                               

 [61] مونتموریلونیتآلومینوسیلیکاتی  هایالیهشکل شماتیک ب(   [60] برابر 1000با بزرگنمایی  مونتموریلونیت نانوذرات تصویر الف( -3-2شکل  

ساً  سا صات می یزم عملنسه مکاا شخ سوب بروز بهوود در م زودن نانوارات سیمانی به علت افهای کامپوزیتتواند 

 :[62] رس به ماتریس گردد

 اتریس متواند با توجه به ابعاد بسررریار کوچکش  به صرررورت پرکننده عمل نموده و حفرات خالی می نانورس

 سیمانی را پر کند.

  2مقادیر باالیSiO تواند من ر به تولید مقادیر بیشتری می موجود در نانورسH-S-C .گردد 

  ساط رس و در پی آن بهوو هایالیهتورم نانوارات رس به علت جذب آب مابین شیدن به آن من ر به انو د بخ

 اثر پرکنندگی در حفرات کاپیالری ماتریس سیمانی گردد.

 ری بر تحقیقات انجام شدهمرو -2-1-3

صوص  اتمطالعای از م موعه سیمان  مالت و بتن نانورس تأثیراتدر خ ورت پذیرفته ص بر خواص مقاومتی خمیر 

 پردازیم:ای از آن میاست که در ادامه به بیان خالصه

سی شده با ایمطالعهدر  [20]و همکاران  53مُر صالح  شی مالتهای ا ش شاری و ک سن  نانورس  مقاومت ف  28را در 

صرفی  هروز سیمان م و  %6  %4  %2  %0 درصدهایبا  نانورسبا مورد ارزیابی  رار دادند که در آن جایگزینی بخشی از 

در نظر گرفته شد. نتایج حاکی از آن است که  5/0وزن سیمان صورت پذیرفت. نسوت آب به سیمان ثابت و برابر با  8%

شت.  نانورسافزودن  صل را به همراه خواهد دا شی مالت های حا ش شاری و ک سیمان  افزایش در مقاومت ف ساختار  به 

ستفاده از میزان این افزای شاری و کششی برای ا سیمانی به کار رفته  %8به میزان  نانورسش در مقاومت ف صالض  وزن م

نشان داده  54تفایلیگزارش شده است. مطالعه بوسیله دستگاه کالریمتر روبشی  %49و  %7در مالت به ترتیب معادل 

 هایواکنشبه علت  نانورستوسط  CHشده است. مصرف شدن  C-S-Hسوب تشکیل بهتر ژل  نانورساست که افزودن 
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شیمیایی کمک شایانی ان ام دهد که این امر  هایواکنشتواند در پر کردن منافذ با استفاده از محصوالت می شیمیایی

 گردد.می شدن ساختار ماتریس ترمتراکمخود من ر به 

را که در آنها جایگزینی بخشرری از سرریمان  نانورسمالت های حاوی  [21]مُرسرری و همکاران دیگر  ایمطالعهدر 

افزایش  %18صورت گرفته بود مورد بررسی  رار دادند که نتایج نشان از  %6 و %0 درصدهایرس با  نانواراتمصرفی با 

ساس  ست. همچنین بر ا شته ا شاری دا ست که ترکیب  هایشیآزمادر مقاومت ف شده ا شده ثابت  و نانو  نانورسان ام 

کربنی با محصرروالت  هایلولهتعامل نانو  اسررت. مؤثردر بهوود مقاومت فشرراری خمیر سرریمان  نیز 55کربنی هایلوله

سریع  سیون و واکنش  سیم  نانورسهیدرا سید کل سیمان پرتلند   هافرجدر محیط  لیایی خلل و با هیدروک در خمیره 

مقاومت فشاری مالت های مورد  %29گردد که بر طوق گزارشات من ر به افزایش می C-S-Hسوب تسریع تشکیل ژل 

 گردد.می مطالعه نسوت به مالت های کنترل

عه  رار دادند که در آن ارات  نانورس حاوی 57سررریمانخمیر  [22] 56آگالن و مُرسررری با  نانورسرا مورد مطال

صدهای یافه  %4و  %2  %0 در شتند که افزودن اندشدهوزنی به ماتریس ا سوب بهوود مقاومت  نانورس. آنان اظهار دا

وزنی من ر به بیشترین  %2به میزان  نانورسافزودن کششی غیر مستقیم خمیر سیمان گردیده است که در این میان  

 گردید. هروز 28نسوت به خمیر سیمان کنترل و در سن  %25میزان افزایش مقاومت معادل 

سیل  ایمطالعهدر  [23]و همکاران  58علی یایعاتی را در بهوود خواص مالت های حاو نانورسپتان شه  شی ی پودر 

 درصرردهایمورد بررسرری  رار دادند که در آن مقاومت فشرراری  مقاومت خمشرری و انرژی شررکسررت مالت های حاوی 

شه بازیافتی شی سیمانی که با  %50و  %30  %20  %5شامل  59مختلف پودر  صالض  صالح گردیده  نانواراتوزن م رس ا

سی  رار دادند. جایگزینی  سیمان به میزان  تنانوارابود مورد برر شد. نتایج حاکی از  %5/2رس با  وزنی در نظر گرفته 

به ساختار سیمانی  سوب افزایش در میزان مقاومت فشاری و خمشی و انرژی شکست  نانورسآن است که ایافه کردن 

 گردیده است.

به بررسرری تأثیرات افزودن نانوارات رس بر روی انرژی خمشرری و مقاومت  [24]ای دیگر علی و همکاران در مطالعه

ح می الیاف  %1روزه پرداختند. مالت کنترل حاوی  28ای انواع مختلفی از مالت در سررن ومت یررربهخمشرری و مقا

جایگزینی سیمان  باشد.کتان بوده و مصالض سیمانی آن به صورت ترکیوی از سیمان  پودر شیشه یایعاتی و نانورس می

مان ان ام شده است. نتایج نشان دهنده آن وزن سی %5/2و  %20ی و نانورس به ترتیب به میزان با پودر شیشه یایعات

اسررت که افزودن پودر شرریشرره یررایعاتی و نانورس با درصرردهای اکر شررده در ماتریس سرریمانی سرروب بهوود انرژی 

های ان ام شده گردد. همچنین بررسیمی %31و  %38  %180ای به میزان   مقاومت خمشی و مقاومت یربه60شکست

ست  روی نمونه شک صات مکانیکی مذکور اعم از انرژی  شخ شان از افزایش م یایعاتی ن شه  شی ها کنترل فا د پودر 

 را دارد. %25/1و  %86/28  %85/127ای به میزان مقاومت خمشی و مقاومت یربه

 62واسطه افزودن پودر پلی استایرن فوق فشردهه برای بهوود مشخصات تقلیل یافته مالت ب [27]و همکاران  61یگانه

شردگی به  %5به میزان  نانورساز  شاری و مدول ف ستفاده نمودند که در نتی ه آن افزایش در مقاومت ف سیمان ا وزن 

 ل گردید.حاص %75/4و  %5/21میزان 

ستفاده از تأثیرات گزارشی مونی بر  ارائه شد  [26]و همکاران  63چانگتوسط  های خمیر سیمانویژگیر نانورس با
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شاری معادل نانورسمثوت افزودن  تأثیرکه در آن  سوت  %24/13 در افزایش مقاومت ف ارزیابی گردید. در این مطالعه ن

سیمان ثابت و معادل  سیمان تیپ  55/0آب به  شده و از  ست. مقادیر  Iدر نظر گرفته  شده ا ستفاده    %4/0  %2/0ا

سیمانی  %8/0و  %0/6 صالض  شیمیایی حاوی  مونتموریلونیتاز نوع  نانورسوزن م ساختار  صد  4/72با   17و  2SiOدر

وزنی سوب  %6/0به میزان  نانورسمورد استفاده  رار گرفت. نتایج گویای این مطلب است که استفاده از  3O2Alدرصد 

ست. ن خمیر سیمان ای اد بیشترین افزایش در مقاومت فشاری ه به ک 64تایج حاصل از تست پراش پرتو ایکسگردیده ا

ستفاده  رار های سیمانیمنظور شناسایی و تعیین میزان بلورهای بوجود آمده طی واکنش   نشان از گرفته است مورد ا

 اتفاق نانورسحاوی  هاینمونهدر  H-S-Cدارد که به علت سررررعت گرفتن تولید ژل  S3Cو  CH  S2Cمصررررف باالتر 

 افتد.می

به  این نانوارهرا بر مقاومت مکانیکی بتن و مالت های سرریمانی حاوی  نانورس تأثیر  [63] و همکاران 65برایتسررون

شاهده گردید که  %5/1% و 1  %5/0میزان  ست آمده م ساس نتایج بد سی  رار دادند. بر ا سیمانی مورد برر صالض  وزن م

 گردد.می نینبه ساختار بتن و مالت سوب بهوود مشخصات مکانیکی در کلیه س نانورسافزودن 

ح م مصالض سیمانی را  %3و  %2  %1به میزان تأثیرات استفاده از نانورس  ایمطالعهدر  [62] و همکاران 66فرزادنیا

سوب افزایش  ضور نانورس در اختالط  ست که ح سی  رار دادند. نتایج حاکی از آن ا شاری مالت مورد برر بر مقاومت ف

شده که این افزایش با  شاری  صرفی تا مقاومت ف ست% )3افزایش در میزان نانورس م  افزایش (که مورد مطالعه بوده ا

شاری مالتهای حاوی ابد. مقایمی سیمانی نانورس به میزان و %3ومت ف صالض  ست% 24زن م همچنین  .افزایش یافته ا

سیون را افزایش صوالت هیدرا شکیل مح سرعت ت سیلیس در مالت نیز  ساس مطالعات ان ام می وجود دوده  دهد. بر ا

 یابد.می شده اثرات مذکور در حضور نانورس افزایش

ص ساس تحقیقات  صوص همچنین بر ا سیمتأثیرورت گرفته در خ صات پایایی خمیر  ان  ات افزودن نانورس بر مشخ

 مالت و بتن نتایج به شرح ایل  ابل اکر است:

را مورد بررسرری  رار دادند. آنان  نانورس %1پذیری مالت های سرریمانی اصررالح شررده با  نفوا [19] 68شرریو  67هی

یریب نفوا یون کلراید نانورسدریافتند که افزودن  سوب کاهش  سیمان  ساختار  که بیانگر بهوود مقاومت مالت ) 69به 

 گردد.می است( یون کلراید در برابر نفوا

سنین  70یریب نفوا پذیری [26]چانگ و همکاران  سیمان را در  سی  رار  هروز 56و  28  14  7خمیر  مورد برر

سیمان با دا صدهایدند که در آن خمیر  ست.  نانورسمتفاوتی از  در صالح گردیده ا مورد  هایاختالطمونتموریلونیت ا

مورد بررسی  رار گرفته  %8/0و  %6/0  %4/0  %2/0اعم از  نانورسدسته شامل درصدهای مختلفی از  چهارمطالعه در 

صله از ان ام  صله با یکدیگر و با نتایج حا سوت آب به  هاشیماآزو نتایج حا سه گردید. همچنین ن شاهد مقای بر نمونه 

افزودن  مشرراهده گردیده اسررت که در نظر گرفته شررد. بر اسرراس نتایج به دسررت آمده 55/0سرریمان ثابت و معادل با 

پذیری را در  به خمیر سرریمان  بیشررترین میزان کاهش در یررریب نفوا یوزن %4/0مونتموریلونیت به میزان  نانورس

 .% رسیده است95/42روزگی به  56این کاهش در سن ه که میزان سنین به همراه داشت تمامی

وزنی پودر شیشه  %50و  %20در مالت های حاوی  71سیلیسی - لیایی هایواکنشگسترش  [23]علی و همکاران 

شاهده گردید که افزودن  در این مطالعه مورد مطالعه  رار دادند. نانورسبدون در دو حالت با و  رایایعاتی  به  نانورسم

 هاینمونهبه ترتیب در  %58/45و  %56/46سرریلیسرری را در حدود  - لیایی هایواکنشگسررترش   وزنی %5/2میزان 

                                                      
64 X-ray diffraction: XRD 
65 Brightson 
66 Farzadnia 
67 He 
68 Shi 
69 Diffusion Coefficient on Chloride ion Penetration 
70 Permeability Coefficient 
71 Alkali- Silica Reaction 



 

 

یایعاتی محدود %50و  %20حاوی  شه  شی ستر تأثیرکند. می پودر  سیلیس در کاهش گ  - لیایی هایواکنشش نانو 

 .[64]نسوت داد  72و در نتی ه جلوگیری از تولید ژل متورم کننده CHتوان به کاهش در مقدار می سیلیسی را

انواع مختلفی از مالت  بعد  اییربهبا اندازه گیری انرژی شکست  مقاومت خمشی و مقاومت  [24]علی و همکاران 

% ح می الیاف 1پرداختند. مالت کنترل حاوی های حاوی نانورس نمونهو خشک شدن به بررسی دوام  ترسیکل 50از 

جایگزین شده است.  نانورسوزنی % 5/2 و  73یایعاتیوزنی پودر شیشه  %20با  شی از محتوای سیمانیبخ و بوده کتان

یایعاتی و  شه  شی ست که افزودن پودر  سوب افزایش  نانورسنتایج بیانگر آن ا سیمانی  و  %110  %4/434به ماتریس 

شی و مقاومت  7/204% ست  مقاومت خم شک شک  هایسیکلپس از و وع  اییربهافزایش در میزان انرژی  تر و خ

 شدن شده است.

ه میزان ب نانورسپذیری بتن و مالت های سرریمانی حاوی  بر درجه نفوانانورس  تأثیر [63] و همکاران برایتسررون

ردید که مورد بررسرری  رار دادند. بر اسرراس نتایج بدسررت آمده مشرراهده گرا وزن مصررالض سرریمانی  %5/1و  1%  5/0%

  گردد.می به ساختار بتن و مالت سوب کاهش در میزان نفوا پذیری نانورسافزودن 

 نتیجه گیری -2-1-4

ای سیمانی ورس بر عملکرد کامپوزیت همحدودیت مطالعات ان ام شده در خصوص بررسی استفاده از نان با توجه به

ضور نانورس در اختال سیمان و مالت از ح سی میزان تاثیرپذیری خمیر  ط  مطالعه و و تمرکز غالب این مطالعات بر برر

تن خودتراکم بررسرری تاثیر اسررتفاده از این نانوارات بر مشررخصررات کارایی  مکانیکی و دوام انواع بتن علی الخصرروص ب

ستفاده از نانورس در یروری به نظر می صوص ا شده در خ شاهده  سد. چرا که با توجه به تاثیرات مثوت م ساخت  ر

وثر وا ع گردد. کامپوزیت های سیمانی  به نظر می رسد که این نانواره بتواند در بهوود مشخصات بتن های حاصل نیز م

 این امر یرورت ان ام مطالعات بیشتر در این خصوص را آشکار می سازد. 

 بتن خودتراکم -2-2

 مقدمه -2-2-1

ستفاده در دنیای کیلومتر مکعب  5/7بتن با تولیدی در حدود  ساختمانی مورد ا صالض  سال به عنوان مهمترین م در 

. با توجه به این مویرروع مطالعات زیادی در ا صرری نقاط جهان برای بهوود مشررخصررات بتن در آیدمیامروز به شررمار 

در  هایینوآوری  مشررخصررات مکانیکی و دوام بتن صررورت پذیرفته اسررت که من ر به مختلف اعم از روانی هایزمینه

ست. محققان  سیمان و بتن گردیده ا ستهفناوری  صات بتن را بهوود داده و  اندتوان شخ سیاری از م با مقاومت  هایبتنب

شتر تولید کنند. با  هایبتنباال   شکل پذیری باالتر و روانی بی شرفتبا  سیمان و بتن  اینهنوآورا هایپی که در فناوری 

ست که من ر به تولید  ستفاده از بتن در  هایویژگیبا  هایبتنرخ داده ا سیار خاص نیز در  هایپروژهممتاز گردیده  ا ب

مهندسی  هایسازهکانون توجه مهندسین  رار گرفته است. با افزایش ساخت و ساز و گسترش صنعت ساختمان  اجرای 

صو شدمیل ایمنی و د ت  ابل  وولی مستلزم رعایت ا و ترکیوات جدیدی از  هاتکنیک. با پیشرفت تکنولوژی و ظهور با

 -مصالض ساختمانی  رویکرد افزایش ایمنی و کیفیت ساخت با بهره گیری از مکانیزاسیون و کاهش دخالت نیروی انسانی

ش سانی را به دنوال خواهد دا سترش  -تکه به توع خود کاهش احتمال و وع خطای ان ست. با گ مورد توجه  رار گرفته ا

سهولت اجرای  ستفاده از بتن   ست.  ایویژهبودن کیفیت از اهمیت  بتنی در عین دارا هایسازها شده ا بتن برخوردار 

  آب یر جداشرردگینظ یاز مشررکالت بتن معمول یاریکه بسرر گرددمیطالق ا و روانی همگن بتنی مخلوط  به خودتراکم

اعم از داخلی و یا  ایلرزانندهچ یاز به هیو ... را کاهش داده و عالوه بر آن بدون ن باال یریپذ نفوا و آب  جذب گیانداخت
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اد یز یبا فشررردگ یسرراختمان یاعضررا یبه اجرا یانیکمک شررا یژگین وی. اشررودمیتحت اثر وزن خود متراکم خارجی 

 باعث  برای کاربردهای بتن ریزی در محل و کارهای پیش سررراخته . این نوع بتن همچنین[65] آرماتور خواهد نمود

رامون بتن خودتراکم به جهت یق پیلذا مطالعه و تحق .[66] شودیم ماهر کار نیروی در جویی صرفه و سروصدا کاهش

شکالت تول یرورت ایآیندهش در ییشورد نقاط  وت و تواناید و کاربرد آن و پیرفع نوا ص و م شکار  ینه چندان دور  آ

 است.

 بتن خودتراکمتعریف  -2-2-2

ندارد. بتن  برای ای اد تراکم ایلرزانندهبتن خودتراکم  بتنی است که تحت اثر وزن خود متراکم شده و نیاز به هیچ 

نایی پرکردن  الب  احاطه کردن و در برگرفتن بسررریار مناسرررب میلگردهای فوالدی با حف   خودتراکم  ابلیت و توا

به دلیل کموود نیروی کار ماهر در ژاپن که  1980. این نوع از بتن در اواخر سررال باشرردمییکنواختی و همگنی را دارا 

 .[67]و همکارانش در ژاپن معرفی گردید  پروفسرررور اکامورا  توسرررط ودای بی کیفیت گردیده بمن ر به بتن ریزی ه

انگیزه ابتدایی آنان از توسررعه این نوع خاص از بتن  مالحظات مربوط به دوام بود. چرا که از یک سررو عدم دسررتیابی به 

و از  گرددمیتراکم مناسب من ر به عدم تخلیه و گیرافتادن هوا در بافت بتن علی الخصوص در ناحیه اتصال به آرماتور 

و آب انداختگی را به همراه دارد. عدم نیاز به لرزاندن سرروب بهوود سررویی دیگر  لرزاندن بیش از حد نیز جداشرردگی 

ستفاده از  شی از ا صوتی نا سانی مورد نیاز و کاهش  هالرزانندهکیفیت بتن  کاهش آلودگی  و همچنین کاهش نیروی ان

عات و ت زمان اجرا گردید. پس از آن ریت بررسررری با محومیکاوا  واوزاوا  حقیقات در مورد این نوع بتن توسرررطمطال

با استفاده از مواد  1988. اولین نمونه این نوع بتن در سال و ان ام گرفتیدانشگاه توک مشخصات روانی و کارایی آن در

جمع شدگی ناشی از خشک شدن و سخت شدن  گرمای  نظر از مناسوی نتایج و شد ساخته بازار در موجود مصالض و

سایر خواص به دست آمد که سیون  سختی و   یگذارنام 74بتن توانمندمنتشر شد. در ابتدا این بتن   یامقالهدر  هیدرا

م باال در اثر ارا به عنوان بتنی معرفی کردند که دارای مقاومت و دو توانمندو همکارانش  بتن  75آیتن اما همزمان   شررد

سط شد. بنابراین نام این نوع بتن تو سیمان پایین با سوت آب به  بتن و همکارانش تغییر یافت و تحت عنوان اوکامورا  ن

در این  توانمند یهابتنبا  ی خودتراکمهابتنشررد. تفاوت  یگذارنام خودتراکم توانمند یا بطور خالصرره بتن خودتراکم

تحت وزن خود   الب و یا  ستتواناین بتن نمی بود وری تنها تا حدودی بهوود یافته که در بتن توانمند  جریان پذی بود

مواردی از ایرادات  داشررت.کماکان به عملیات لرزش نیاز  توانمند را پر کند  به عوارت دیگر بتن میلگردهااصررل بین فو

 نشان داده شده است. 4-2اجرایی حین استفاده از بتن معمولی به دلیل عدم ویوره مناسب در شکل 

 
 [68]ویبره مناسب ایرادات اجرایی حین استفاده از بتن معمولی به دلیل عدم  -4-2شکل 

در دانشگاه توکیو ارائه خودتراکم  کارگاه تخصصی در زمینه بتنو همکارانش  یک اوکامورا  پروفسور 1989در سال 

صص از مراکز تحقیقاتی و  100بیش از کردند   شتند یهاشرکتمتخ شرکت دا ستقوال که  بزرگ در این کارگاه  این ا
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بتن خودتراکم  یریبه کارگ  1990سرال  یاز ابتدا گسرترش تحقیقات روی این مویروع در مراکز مختلف شرد. سروب

 ش ساخته بالغ بر یبتن درجا و پ حالتهر دو  ین نوع بتن برایکه ح م مصرف ا یبه طور در ژاپن شدت یافت.شدت 

3m 400000  سال صی د .[69]گردید  2000در  ص در  77ACI/76TCANMEکنفرانس بین المللی ر ارائه مقاالت تخ

در سررال  در نیواورلئانسررخنرانی اوکامورا همچنین  و 1994و به دنوال آن کارگاه تخصررصرری بانکوک در  1992سررال 

ای اد عال مندی در بسیاری از محققین اروپایی جهت تحقیق و شناخت هر چه بیشتر مشخصات این نوع باعث  1996

ساز گردید. ساخت و  سال به طوری که  از بتن و کاربرد آن در  شده در اروپا به مراتب  اجرا هایپروژه  ح م 2000در 

شده در هایپروژهح م  از شور  اجرا  سیایی دیگرو  ژاپنمهد بتن خودتراکم یعنی ک شورهای آ شی گرفت ک پس از . پی

ساز  ساخت و  ستفاده از بتن خودتراکم در  صوص ا شورهای غربی مانند ایاالت متحده امریکا و کانادا نیز در خ اروپا  ک

شده  هایفعالیتمطالعاتی را ترتیب دادند. به عنوان یکی از  ستردهبه مطالعات  توانمیشاخص ان ام  که در کانادا  ایگ

ای را کشورهای اروپایی یک کنسرسیوم تشکیل داده و پروژه 1996در سال ان ام شد اشاره نمود. پروفسور آیتن توسط 

با عنوان تولید و محیط کاری بهوود یافته با اسرررتفاده از بتن خودتراکم آغاز کردند. موفقیت این پروژه باعث گسرررترش 

تشررکیل کمیته ریزی درجا شررد. م از پیش سرراخته یا بتنمختلف سرراختمانی اع یهاپروژهخودتراکم در بتن تر سررریع

از  78یساختمان هایسازهو  هاسیستمو کارشناسان مواد   هاآزمایشگاه یالملل نیب هیاتحاددر  1997تحقیقاتی در سال 

شده  هایفعالیتدیگر  شدمیشاخص ان ام  وار و یپل  د یادیساخت تعداد ز ین نوع بتن برایا  خ به بعدیتار آناز . با

در ژاپن  مراکز علمی و  خودتراکمدر پی استفاده گسترده از بتن  مورد استفاده  رار گرفت. یزیت آمیتونل به طور موفق

  موسسه سیمان و 1999در سال پژوهشی در دنیا بر آن شدند تا این ت ربیات را به صورت مدون و استاندارد درآورند. 

مهندسرری عمران: بر اسرراس ت ربه مهندسررین  هایسررازهن خودتراکم برای بتن سرروئد با انتشررار کتابی تحت عنوان بت

  به ارائه برخی مشررخصررات جهت پذیرش یک مخلوط بتنی به عنوان بتن خودتراکم ارائه نمود که از آن [70]سرروئدی 

 90بدون جداشرردگی  حف  روانی حدا ل به مدت  mm600  به مواردی چون جریان اسررالمپ بیش از  توانمیجمله 

و همچنین  %3انایی مقاومت در شیب د یقه  تو 90و به مدت حدا ل  m100  به طول هایلولهد یقه   ابلیت پمپاژ در 

اشرراره نمود. همچنین بتن خودتراکم در  2kg/cm 600 تا 2kg/cm 250روزه در حدود  28دن مقاومت فشرراری بو دارا

این کتاب  بتنی دارای مقاومت الزم در برابر خوردگی  تهاجم سولفات و کلراید و دیگر عوامل شیمیایی  همچنین مقاوم 

س متوان گفت میماد معرفی گردید. اما در برابر اوب و ان  صات بتن تالش در زمینه  ترینمن شخ سازی م ستاندارد  ا

به  خودتراکمبا انتشار راهنمای بتن  ۲۰۰۲در سال  EFNARC توسط مؤسسه اروپاییخودتراکم بر اساس دانش موجود 

  79EFCA  80ERMCO یعنی دیگرمیالدی نیز این مؤسررسرره به همراه چهار مؤسررسرره  ۲۰۰۵ثمر نشررسررت. در سررال 
81CEMBUREAU  82وBIBM را خودتراکم بتن در عملی ت ربیات  شوندمیشناخته  83گروه پروژه اروپا که به عنوان 

 آشنایی نیز ایران در. نمودند منتشر و گردآوری «استفاده و تولید ها ویژگی اروپا  خودتراکم بتن راهنمای» عنوان تحت

شت با و شد آغاز ۷۰ دهه اوایل از بتن این با شگاه گذ شور   مراکز تحقیقاتی ها وزمان و پس از ان ام مطالعاتی در دان ک

. با این حال  مطالعات بر روی بهوود مشخصات این نوع بتن ادامه دش گرفته کاره ب خاصاین نوع بتن در چندین پروژه 

 به نمایش در آمده است. 5-2ای در شکل یک نمونه اجرایی از به کارگیری بتن خودتراکم در کاربردهای سازه دارد.

                                                      
76 Canada Centre for Mineral and Energy Technology 
77 American Concrete Institute 
78 RILEM: International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures 
79 EFCA the European Federation of Concrete Admixture Associations 
80 ERMCO The European Ready Mix Concrete Organization 
81 CEMBUREAU The European Cement Associations based in Brussels 
82 BIBM (from the French acronym "Bureau International du Béton Manufacturé") is the European Federation for Precast Concrete 
83 Europian project group 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C


 

 

 
 [71] بتن خودتراکم -5-2 شکل

 

 تعاریف گوناگونی از بتن خودتراکم توسط محققان مختلف ارائه شده است:

شده و بدون نیاز به هر نوع  گرددمی: بتن خودتراکم به بتنی اطالق 84تعریف بارتوس که تحت اثر وزن خود جاری 

 .[72]طور کامل پر کند و در عین حال همگن با ی بماند    الب را با وجود آرماتورگذاری متراکم به ایلرزاننده

 :[73]به شرح ایل باشد  هایویژگی: بتن خودتراکم تازه باید دارای 85تعریف اوزاوا

 تمام فضاهای  الب تحت اثر وزن خود توانایی پرکنندگی: جاری شدن بتن خودتراکم در. 

  تحت اثر وزن خود. ها البتوانایی عوور: امکان عوور از فواصل تنگ بین آرماتورها و 

 واخت خود مقاومت در برابر جداشدگی: بتن خودتراکم یمن دارا بودن کارایی مناسب باید شکل و ترکیب یکن

 را در جریان حمل و بتن ریزی حف  نماید.

 :دهدمیئه ارا ساخت که با استفاده از بتن خودتراکم سیستم مستدلرا برای  6-2یشنهادی شکل دل پم اوچی

 
 [74] سیستم ساخت منطقی بتن خودتراکم -6-2 شکل

 مؤسررسرراتتوجه  صررنعت تکنولوژی بتن  مورد هایفناوری ترینپیشرررفتهبه عنوان یکی از  همچنین این نوع بتن

 :اندداشتهمختلف تحقیقاتی  رار گرفته و آنان سعی در تعریف و بررسی خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم 

                                                      
84 Bartos 
85 Ozawa 



 

 

 ساخته و پیش تنیده سه بتن پیش  س س ییبا کارا یبتنبتن خودتراکم را  86مو ان یاز م تواندمیار باال که یب

شرده و از  یآرماتورها ضایببهم ف شدگیان ی  تحت اثر وزن خود جرهاسازهده یچیپ ین اع و  یافته  بدون جدا

 .[75] نمایدمیتعریف  دیکامل از لرزش به طور کامل پر نما یازین ی الب را با ب یش آب انداختگیافزا

  سه س در  تواندمیکه  یبدون جدا شرردگ باال و یریان پذیبا جر یبتن  بتن خودتراکم را به صررورت ACIمو

ضا یتمام شده   الب را پر نموده و ف  یخارج یچ گونه تراکمیرا بدون ه آرماتورهااطراف  یسطض  الب پخش 

 .[76]معرفی نموده است  ردیدر برگ

 افته یان یدر اطراف آرماتورها جر تواندمیکه  یبتن بتن خودتراکم را به صورت 87نجمن تست و مواد آمریکاا

شود یخارج یرویدر داخل  الب  تحت اثر وزن خود  بدون اثر ن یکنواختیو با حف   نماید میتعریف  متراکم 

[77]. 

 ستم سی ساختمانی و  شیمیایی  صان مواد  ص سیون متخ بتن  EFNARCهای بتنی اروپا یا فدرا

متراکم شررود و با  به راحتی  وزن خود جریان یافتهکه  ادر اسررت تحت اثر  نمایدمیتعریف  بتنیخودتراکم را 

 . الب را پر نمایدو با حف  یکنواختی به طور کامل   وجود آرماتور بندی سنگین

که خواص بتن تازه و سررخت شررده الزم برای  باشرردیماختالط  یهاطرحاز  یاگسررتردهبتن خودتراکم  شررامل بازه 

شدیمدارا را خاص  هاییکاربر صلی موفقیت این بتن با ست. اگرچه مقاومت هم چنان معیار ا بتن تازه  هاییژگیواما  ا

. به طور کلی  بتن خودتراکم دارای باشرردیم هالرزانندهاز بتن معمولی و متراکم شررده توسررط  ترگسررتردهآن  بسرریار 

دتراکم شررامل میزان باالی مواد   بتن خوعموماًاسرراسرری مشررابه با بتن معمولی و بتن با کارایی باال اسررت.  یهامولفه

مقاومت باالیی را ای اد نماید. میزان خمیر  تواندیممعمولی است و  یهابتناز  تریینپاسیمانی و نسوت آب به سیمان 

ر در مورد بتن خودتراکم یالعات اخمط. [78] باال اسرررت هادانهبه علت کاهش اندازه و میزان درشرررت  بتن خودتراکم

متفاوتی پیدا نموده اسررت. این محدوده مطالعاتی بسرریار وسرریع شررامل انواع مطالعات بر روی بتن سرروک  هایجنوه

. از طرفی مطالعاتی بر روی باشررردمیو غیره  90  بتن خودتراکم پرمقاومت89  بتن خودتراکم با عملکرد باال88خودتراکم

و همچنین تولیدات  هاپرکنندهرفتار بتن به صورت درجا صورت پذیرفته است. استفاده از مصالض مختلف بازیافتی  انواع 

 هایمحیطدر بتن خودتراکم نیز مورد توجه  رار گرفته اسرررت. عملکرد بتن خودتراکم در مقابل انواع  هاکارخانهجانوی 

و  یریاعتماد پذ یآن در محافظت از آرماتور مدفون در خود نیز مورد بررسرری  رار گرفته اسررت. بر رومخرب و توانایی 

 بتن خودتراکم نیز مطالعات جامعی ان ام پذیرفته است. هایویژگی ینیش بیپ

 بتن خودتراکم هایویژگی -2-2-3

سوت به اهمیت  از در حالت تازه بتن خودتراکم هایویژگی شتری ن ست لیدر بتن معمو هاگیویژاین بی  .برخوردار ا

های خاصررری برای یشبه همین دلیل آزما .گردداز خواص آن در حالت تازه ناشررری می غالواًخودتراکم زیرا مزایای بتن 

با سرره ویژگی زیر شررناخته  عموماًتراکم در حالت تازه شررود. بتن خودکار گرفته میه ارزیابی رفتار بتن خودتراکم تازه ب

 :[79] شودمی

 91ندگین ابلیت پرک 

 92کنندگی ابلیت عوور 

                                                      
86 Precast/Prestressed concrete institute 
87 American Society for Testing and Materials: ASTM 
88 Self-compacted ligthweigth concrete 
89 Self-compacted high performance concrete 
90 Self-compacted high strength concrete 
91 Filling ability 
92 Passing ability 



 

 

 (پایداری) 93مقاومت در برابر جداشدگی 

امات  رار گیرد که الز خودتراکمبندی بتن تواند در طوقهید توجه داشرررت که یک مخلوط بتن فقط هنگامی میبا

کند. طوق یرا توصرریف م خودتراکممربوط به هر سرره ویژگی را دارا باشررد. به عوارت دیگر این سرره ویژگی کارایی بتن 

دهی  تراکم و پرداخت سررطض بتن تازه اسررت. این ویژگی در بتن تعریف  کارایی بتن نشررانگر سررهولت اختالط  جای

گیرد.  ابلیت پرکردن )جریان در حالت آزاد( توانایی بتن می ابی  رارای مورد ارزیهای ویژهتوسرررط آزمایش خودتراکم

ضاهایبرای جریان و پرکردن همه  خودتراکم شان را خود وزن تحت  الب  داخل ف  انتخاب نگامه ویژگی این. دهدمی ن

 حالت در ریانج) عوور  ابلیت. یابدمی خاصررری اهمیت ریزی بتن نقاط بین م ازوش بتن ریزی و نیز تعیین فاصرررله ر

 اصررطالحاً ) نجریا انسررداد و وع بدون  الب  در باریک فضرراهای و مختلف موانع از عوور برای بتن توانایی به( محووس

شاره( شدن بلوکه شدگی نتی ه در شدن بلوکه. دارد ا سنگدانه جدا دهد و من ر به ها در م اورت موانع رخ میمویعی 

تواند ظرفیت پرکنندگی زیادی داشته باشد هنگامی می خودتراکمگردد. بتن تو ف جریان در غیاب تراکم دینامیکی می

شد تا بتواند یک مقطع خاص که حد مناسوی از  ابلیت عوور و  ابلیت پرکنندگی را به صورت هم شته با را فقط زمان دا

حین جریان و  تحت نیروی ثقل خود پر کند. پایداری بتن تازه به توانایی آن برای حف  توزیع همگن اجزای مختلف در

 دو نوع ویژگی پایداری حائز اهمیت هستند: خودتراکمشود. برای بتن گیرش گفته می

ی دهی در  الب جداشدگی اجزا حین جامقاومت بتن در برابر : این حالت از پایداری مربوط به پایداری دینامیکی .1

ز فضاهای کوچک باشد  بتن ای باشد که نیازمند عوور بتن اگونهباشد. هنگامی که شرایط آرماتوربندی بهمی

 مذکور باید پایداری دینامیکی کافی داشته باشد. خودتراکم

بعد از بتن  داشدگی و نشست سطحینشانگر مقاومت بتن در برابر آب انداختگی  ج: این حالت پایداری استاتیکی .2

 باشد.ریزی و در حالی که بتن هنوز در حالت خمیری است  می

. شودمی استفاده تازه بتن پایداری بهوود برای زیاد پودری مواد مقدار یا لزجتکننده در اغلب موارد  افزودنی اصالح

صالح افزودنی صالض 94رئولوژی بهوود برای لزجت کنندها شدگی مورد  و خمیری حالت در سیمانی م کاهش خطر جدا

دهد که عملیات هنگامی رخ می خودتراکمگیرد. برخالف بتن معمولی  حادترین نوع جداشدگی در بتن استفاده  رار می

است و مخلوط بتنی در حالت سکون  رار دارد. در وا ع در صورتی که مخلوط بتن از پایداری کافی بتن ریزی ان ام شده

سنگدانهبرخوردار نو شد   شت تمایل به تها شینی در مالت پیدا میهای در صل کار بتن ناهمگن با خواص ن کنند و حا

 .نامطلوب خواهد بود

 مزایا و معایب استفاده از بتن خودتراکم -2-2-4

ست. این بتن در حالت تازه به ترینبزرگ سنتی ا ساختن به روش   مزیت بتن خودتراکم از بین رفتن نیاز به متراکم 

. کندمیواسطه وزن خود جاری شده و حتی در حالتی که میلگرد گذاری به صورت فشرده اجرا شده است   الب را پر 

نشان داده شده است.  7-2ای از جریان یافتن خود به خودی بتن خودتراکم از میان شوکه آرماتوربندی در شکل نمونه

شتر در نگاهی د یق به این ویژگی  مزایای بالقوه این نوع از  سرعت در کار  آزادی عمل بی بتن در مواردی چون افزایش 

سرعت بتن ریزی نه تنها از منظر افزایش . سازدمیه را آشکار سازبهوود عملکرد و  دیتول یبهره ور شیافزا  طراحی سازه

 ودتراکمخکارگیری بتن به  ها  بلکه از بعد کاهش کل زمان سررراخت حائز اهمیت اسرررت. بر این اسررراسکاهش هزینه

صه ها و افزایش بهرهتواند از طریق کاهش هزینهمی صنعت بتن در عر سازساختوری نقش کلیدی در ارتقای جایگاه   و

که کیفیت مخلوط یکنواخت  گرددمیهمگنی بتن خودتراکم از بتن معمولی بیشتر است. این ویژگی سوب  داشته باشد.

بتن ریزی شررده با این نوع بتن به حدا ل برسررد. از دیگر  ایسررازه بوده و تغییرات مقاومت در  سررمتهای مختلف المان

                                                      
93 Segregation resistance 
94 Rheology 



 

 

. همچنین باشررردمیبتن خودتراکم  کیفیت باال سرررطوح نمایان و عدم نیاز به تعمیر آن  ول از رنگ آمیزی  هایویژگی

اح در که طر گرددمی. کارایی باالی این بتن سرروب گرددمیسرراخت  هایهزینهکاهش نیروی انسررانی من ر به کاهش 

 آزادی عمل بیشتری داشته باشد. ایسازهطرح المانهای 

 :عنوان مزایای اصلی استفاده از این نوع بتن اکر نمودتوان بهطور خالصه موارد زیر را میبه

 های بتنی و تسریع پیشرفت کارافزایش سرعت اجرای سازه .1

 به دلیل اطمینان از تراکم کافی در مناطق با تراکم زیاد آرماتور بهوود کیفیت ساخت .2

با توجه به ح م زیاد صدا  رکامحیطی در محیط ل ایمنی و زیستو توجه بیشتر به مسائ آلودگی صوتی کاهش .3

 ریزی و نیز در نظر گرفتن خطر ابتالی کارگران به سندروم انگشت سفیدناشی از عملیات تراکم حین بتن

 غیره و نظارت  تراکم عوامل  ویل از انسانی نیروی و ت هیزات هایهزینه کاهش نتی ه درصرفه جویی ا تصادی  .4

 زیواشناختی ا رویکردب  الب انواع و امکان استفاده از پذیری بیشترشکلکمک به معماری سازه با توجه به  .5

 تازه بتن بهتر تراکمبهوود دوام بتن در نتی ه  .6

های بتنی ظریف و سنگین و انتخاب مقاطع کوچک آزادی بیشتر در طراحی سازه به دلیل میسر شدن اجرای سازه .7

 با آرماتورهای انووه

 نهایی محصول کیفیت ارتقای و بهترشده سطض تمام .8

 بتنی  طعات ساختگی پیش صنعتکمک به توسعه  .9

 
 [80]م جریان پذیری بتن خودتراک -7-2شکل 

 به موارد ایل اشاره نمود: توانمی گیری بتن خودتراکموانع به کاراز جمله م

 ترمستحکمافزایش فشار وارده بر  الب بندی و لزوم استفاده از  الب بندی  .1

 اولیه تا رسیدن به طرح اختالط دارای مشخصات مطلوب هایطرحنیاز به ساخت چند باره  .2

شیمیایی کاهنده شدید  هایافزودنیتفاده از مصالض سیمانی بیشتر و به علت اس در ساخت  یمت تمام شده باالتر .3

 آب و اصالح کننده لزجت

 مورد استفاده مصالض مشخصات ن و کنترلیوزت خصوص باالتر درعمل به د ت  نیاز .4

وتحلیل مسائل اجرایی و ا تصادی  درک درست شرایط خاص هر پروژه و در نهایت  ضاوت مهندسی صحیض  زیهت

 .گردد آن مزایای از مندیبهره و بتن نوع این از جاه بواند من ر به استفاده تمی

 EFNARCپرکاربرد در زمینه بتن خودتراکم بر اساس  تعاریفاصطالحات و  -2-2-5

: مواد غیر آلی با ابعاد ریز  که جهت بهوود و یا بدسررت آوردن بعضرری از خواص مشررخص به بتن افزوده 95پرکننده

                                                      
95 Addition 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C


 

 

 .شودمی

نسرروتی از وزن مواد سرریمانی به آن افزوده  صررورت بهبه میزان جزئی و : موادی که در حین سرراخت بتن 96افزودنی

شدید آب و  هایکاهندهتا بعضی از خواص بتن تازه و یا سخت شده را اصالح نماید. از مهمترین مواد افزودنی  شودمی

شندمیلزجت  هایکنندهاصالح  ستفاده از ایبا سفانه ا ن مواد به علت  یمت باالی آن به نقطه یعف بتن خودتراکم . متا

 تودیل شده است.

 .گرددمیاطالق  98هیدرولیکی پنهان هایپرکنندهپوزوالنی یا  هایپرکننده: به ترکیب سیمان با 97چسواننده

سنگدانه  گردداطالق می mm  125/0ز مواد با ابعاد ریزتر ابه : 99پودر سری از  شامل ک سیمان  هاهپرکنند. پودر  و 

 است.

 : آسان بودن جریان بتن تازه.100سیالیت

 (در صورت لزوماز بتن شامل پودر  آب  هوا و افزودنی ) : بخشی101خمیر

 mm 4ی با ابعاد کوچکتر از : بخشی از بتن شامل خمیر و سنگدانه ها102مالت

 برای حف  یکنواختی در حالت تازه : توانایی بتن103مقاومت در برابر جداشدگی

 : مقاومت یک ماده مانند بتن خودتراکم در برابر جریان هنگامی که جریان شروع شده است.104لزجت

ین نیرو  تغییر شکل بو توصیف کننده رابطه  باشدمیرئولوژی علم تغییر شکل و جریان یافتن ماده  عموماًرئولوژی: 

 .باشدمیو زمان 

 اهسازهدر احداث بتن خودتراکم استفاده از پیشینه  -2-2-6

ستای شناخت هر چه بیشتر مشخصات بتن خودتراکم و اعتم اد حاصل با توجه به مطالعات متعدد ان ام شده در را

مهندسی مورد استفاده  هایپروژهشده نسوت به این دستاورد مهم مهندسی  امروزه این نوع بتن در احداث بسیاری از 

بدون استفاده از  هاپروژهین ابتوان ادعا نمود که اجرای برخی از  . به دلیل مزایای ویژه این نوع از بتن شایدگیردمی رار 

 اندگردیدهحداث اشرراخص که با اسررتفاده از این نوع بتن  هایپروژهبتن خودتراکم ممکن نووده اسررت. در زیر به برخی 

 پرداخته شده است:

ملقب به  105ل معلق آکاشی کای کیواحداث شده با استفاده از بتن خودتراکم  پ هایسازهیکی از شگفت آورترین  .1

. این پل معلق یکی از بلندترین نشان داده شده است 8-2باشد. نمایی از این پل مشهور در شکل میپل مروارید 

 3m با استفاده از راپل معلق  این دو تکیه گاه. رسدمی m 1991ی آن هابرجق جهان است که ارتفاع معل یهاپل

  بتن به کار رفته در مواردی به فواصل  خودتراکم احداث گردید. بتن 3m 290000و معمولی  بتن 512000

m200  پمپ شده و از ارتفاع m5 .بتن ریزی شده است 

                                                      
96 Admixture 
97 Binder 
98 Latent hydraulic additions 
99 Powder 
100 Fluidity 
101 Paste 
102 Mortar 
103 Segregation resistance 
104 Viscosity 
105 Akashi-Kaikyo 



 

 

 
  [81] ویک یکا یاکاشنمای پل  -8-2شکل 

در ژاپن احداث گردید و  1992در سال که  106ین کیوا اوهاشیش پل اصلی بدنهو پس از آن در  در بازوی اصلی .2

تفاده از بتن دالیل اساسی برای اس ابل مشاهده است از بتن خودتراکم استفاده شد.  9-2نمایی از آن در شکل 

در نواحی که به علت  تراکم کافی در ساختار پل  مخصوصاًکاهش زمان ساخت  اطمینان از  خودتراکم در این پل 

 و کاهش آلودگی صوتی با حذف ویوره بوده است.فشردگی آرماتور امکان ویوره وجود نداشت 

 
 [82] پل معلق شین کیبا اوهاشی در ژاپن -9-2شکل 

 اول طوقه ۹ستون در  66. است وا عشهر یوکوهامای ژاپن  در m 8/259 با ارتفاع 107طوقه لندمارک 70برج  .3

 دهد.نمایی از این برج را نشان می 10-2شکل  .اندشده احداث خودتراکم بتن 3m 885 از استفاده بااین برج 

                                                      
106 Shin-kiba Ohashi bridge 
107 Landmark 



 

 

 
 [83] ژاپن -یوکوهاما برج لندمارک -10-2شکل 

از  cm 80با یخامتی معادل به نمایش در آمده است   11-2که در شکل  108دیواره مخزن گاز شرکت اوزاکا .4

. به باشدمیبا استفاده از بتن خودتراکم  3m  12000اجرا شده در ژاپن با ح م بتن ریزی در حدود  هایپروژه

د نیاز در مقایسه با درصدی نیروی انسانی مور 67در اجرای این پروژه من ر به کاهش کارگیری بتن خودتراکم 

 گیری بتن معمولی گردید.حالت به کار

 
 [84] ژاپنمخزن گاز شرکت اوزاکا  -11-2شکل 

راکم با بتن خودتندترین سازه ساخته شده دست بشر تاکنون  یعنی برج خلیفه شهر دبی  پروژه احداث بلدر  .5

برج خلیفه  مان در حال ساختساخت. گردیدزمین پمپ سطض از  mm660 تا  mm610 اسالمپ بین جریان 

 ر آمده است.دبه نمایش  12-2در شکل  شهر دبی

                                                      
108 Osaka 



 

 

 
 [85]ی برج خلیفه شهر دب اجرای -12-2شکل 

نمایی  13-2که در تصویر  ارتفاع m 492با  109شانگهای مرکز ت ارت جهانیطوقه  101برای ساخت سازه برج  .6

 3m 37000 در سه مرحله و با استفاده از این برج پی. گردیداز بتن خودتراکم استفاده گردد  از آن مشاهده می

 ساعت به صورت مداوم  چهل. در اجرای این پروژه  فقط در مرحله سوم در طی شدبتن ریزی بتن خودتراکم 

3m28000  ریخته شد. ها پمپ در  الب نوزدهبتن خودتراکم توسط 

 
  [86] شانگهایمرکز تجارت جهانی  -13-2 شکل

شمار  ساز به  ساخت و  ستفاده از  آیدمیبا وجود اینکه هنوز بتن خودتراکم در ایران یک فناوری جدید در عرصه  و ا

ستادکاران با  سازندگان و ا شنایی کافی   پایان با حال این با  شدبامیاین نوع بتن محدود  هایویژگیآن به دلیل عدم آ

                                                      
109 Shanghai  



 

 

 شررهید صرردر طوقاتی   بزرگراه(14-2)شررکل  تهران توحیدپروژه تونل  همانند بزرگ عمرانی پروژه چند آمیزموفقیت

شکل  سازندگان ایرانی با روشبه نظر میو ...  در تهران (2-15) شنایی تدری ی  سد با آ های اجرا و مزایا و معایب بتن ر

صول نوین  اجتناب از بهای عظیمی  میدر چنین پروژه خودتراکم سین از این مح ستقوال مهند شاهد ا ه توان در آینده 

 .های بتنی بودهای سنتی و هزینه بر و در نهایت ارتقای کیفیت سازهکارگیری مصالض و روش

 
[87]توحید استفاده از بتن خودتراکم در احداث تونل  -14-2 شکل  

 
 [88]صدر استفاده از بتن خودتراکم در احداث بزرگراه طبقاتی  -15-2 شکل

 مشخصات بتن خودتراکم -2-2-7

 ودتراکمبتن خ رئولوژیکیمشخصات  -2-2-7-1

ستیک و یا به عوارتی دیگر در  سی بتن خودتراکم با بتن معمولی در فاز بتن تازه و حالت پال سا به طور کلی تفاوت ا

شدمیمشخصات رئولوژیکی  شکل و جریان یافتن مواد  .با شدمیرئولوژی علم مطالعه تغییر  . از مهمترین خصوصیات با

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D8%B1


 

 

سلیم توانمیرئولوژیکی بتن خودتراکم  ستیک 110به تنش ت سلیم حدا ل تنش  111و لزجت پال شاره نمود. تنش ت آن ا

سرلیم کوچکتر باشرد  . چنانچه تنش وارده به ماده از تنش تکندمیواسرطه آن ماده جریان پیدا ه اسرت که ب ایبرشری

تعریف  گرادیان سرررعتجریانی در ماده اتفاق نخواهد افتاد. لزجت پالسررتیک  ثابت تناسررب بین تنش برشرری وارده و 

صطکاک داخلی بین گرددمی ست که از ا سرعت جریان ا ستیک در مقابل افزایش  . این پارامتر در وا ع مقاومت ماده پال

  این بتن باید دارای تنش رودمیکه از بتن خودتراکم انتظار  هاییویژگی. با توجه به [76] گیردمیاجزای ماده نشررات 

شد تا بتواند بدون اعمال هرگونه تنش خارجی و  سلیم کمی با سطه وزن صرفاًت جهت  نخود جریان یابد. همچنی به وا

جلوگیری از جداشرردگی و حف  پایداری در حین حرکت  الزم اسررت این نوع بتن دارای لزجت پالسررتیک  ابل  وولی 

ست. در عین حال  افزودن آب  سلیم  افزودن آب به اختالط بتن ا شد. یکی از راهکارهای موجود جهت کاهش تنش ت با

ستای کاهش گرددمیایش احتمال جداشدگی و آب انداختگی در آن سوب کاهش لزجت پالستیک بتن و افز . لذا در را

 تواندمی گذارندمیکه در کاهش لزجت پالستیک  آب با توجه به تأثیر کمی شدید هایکاهندهتنش تسلیم  استفاده از 

ند مواد پوزوالنی و همچنین اسرررتفا مؤثر مان نه مصررررفی  ده از انواع اصرررالح وا ع گردد. افزایش در ح م مواد ریز دا

. با این وجود هر دوی این عوامل سرروب افزایش تنش کندمیلزجت نیز به افزایش لزجت پالسررتیک کمک  هایکننده

ستیک  سلیم و لزجت پال ستیابی به خواص خودتراکمی  بر راری تعادل بین تنش ت شد. لذا به منظور د سلیم خواهد  ت

در نظر  112آن را به صورت سیال بینگهام توانمی. با توجه به مشخصات رئولوژیکی بتن خودتراکم  [89]یروری است 

 :[76] ابل محاسوه است  11-2گرفت که تنش برشی در آن از رابطه 

(2-11) τ = 𝜏0 + 𝜇
𝑝
× 𝛾 

سکال ) τکه در آن   سب پا شی بر ح سکال ) Pa )𝜏0تنش بر سب پا شی بر ح سلیم بر یریب لزجت  Pa )μ𝑝تنش ت

γگرادیان سرعت ) γ( و Pa.sپالستیک بر حسب پاسکال ثانیه ) =
𝑑𝑢

𝑑𝑦
 ( می باشد. s/1عکس ثانیه )( بر حسب 

شده از تنش  ایمادهکه برای آنکه در  کندمیاین مدل بیان  ست تنش برشی ای اد  شکلی ای اد گردد  الزم ا تغییر 

و  𝜏1. مقادیردهدمیبین لزجت پالستیک بتن خودتراکم و معمولی را ارائه  ایمقایسه 16-2تسلیم بیشتر گردد. شکل 

𝜏2  باشدمیب نشان دهنده تنش تسلیم در بتن خودتراکم و معمولی به ترتی 16-2در شکل . 

 

 [90] مقایسه پارامترهای رئولوژیکی بتن خودتراکم و بتن معمولی -16-2شکل 

   بتن معمولی در مقایسه با بتن خودتراکم از تنش تسلیم بسیار باالتری شودمیهمانطور که در شکل مالحظه 

                                                      
110 Yield stress 
111 Plastic viscosity 
112 Bingham 
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Abstract 

Research Aim: Nowadays, SCC is gaining much popularity because of its interesting structural 

properties. But SCC production needs the use of higher cement content which is contradicted by the 

sustainable development approach. In recent years, the utilization of waste by-products as 

supplementary cementitious materials in producing more sustainable concretes has been investigated. 

However, it is known that not all these additives improve concrete specifications in all respects, 

especially at early ages. Today, all concrete technology researchers around the world believe that 

nanotechnology has the potential to create a massive revolution in the world of concrete technology. 

One of the types of nano-scale additives that can be useful in this regard is nano-clay. So far, few 

studies have been conducted on the effect of using nano-clay on the characteristics of cement 

composites which declared some enhancement on the properties of cement pastes and mortars. Despite 

all these researches, there is still a limited knowledge about the effect of these nanoparticles on various 

concrete specifications. This reveals the necessity of investigations on the effect of nano-clay inclusion 

on characteristics of SCC when a number of by-product mineral admixtures such as silica fume, fly 

ash, rice husk ash, and ground granulated blast furnace slag are used. 
Research method:  In this study, the effects of NC addition on fresh state, mechanical, and durability 

properties of plain and blended cement SCC incorporating mineral admixtures as supplementary 

cementitious materials were investigated. Mineral admixtures were used as partial replacement of 

cement. Initially, SCC mixes with 1%, 2%, 3%, 4%, and 5% NC were prepared and the workability 

properties (i.e. slump flow, T50 and V-funnel flow time, and passing ability ratio via L-box test) were 

investigated. Then, the mixes which fulfilled the requirements for SCC according to the EFNARC, the 

mechanical properties (i.e. compressive strength, splitting tensile strength, the modulus of elasticity 

and the ultrasonic pulse velocity), and the durability properties (i.e. water absorption, water penetration 

depth via water permeability test, electrical resistivity, chloride migration coefficient and the time-

dependent corrosion current variation via impressed voltage test) were determined for evaluating the 

effectiveness of NC inclusion in characteristics of SCC. The durability of SCC against sever 

environmental conditions such as exposure to alternate freezing and thawing cycles and exposure to 

elevated temperatures has also been investigated. In order to evaluate the performance of SCC in cast-

in-place applications, changes in its specification over hauling time, as well as the formwork pressure, 

have also been studied. Finally, the modeling of a reinforced concrete beam made of conventional SCC 

and SCC containing NC was conducted to compare the results obtained from the model with the results 

of the tests carried out on the actual specimen. 
Findings: The results indicated that by incorporating 3% NC in blended cement SCC containing 

optimum levels of replacement of mineral admixtures, satisfactory rheological and mechanical 

properties can be achieved. Remarkable enhancements were also observed in durability properties of 

blended cement SCC with the presence of NC compared to that of the reference concretes confirming 

that a small dosage of NC can effectively be used to make big improvements in the properties of 

environmentally friendly SCC mixes. Based on the results, hauling time up to 60 minutes can adversely 

affect the flowability of SCC. A further decrease in flowability were observed by the use of NC. The 

use of NC also significantly reduced the formwork pressure. This can be considered as a great 

advantage of using NC in cast-in-place applications. 

Conclusion: The results of our experiments showed significant improvements with the addition of NC 

to binary blended cement SCC, containing the mentioned by-product mineral admixtures. 

Keywords:  Self-consolidating concrete; Nano-clay; Mineral admixtures; Engineering properties; Freeze-Thaw 

cycles; Elevated temperatures; Cast-in-place applications  
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