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 چکيده:

با توجه به خاصيت بتن پالستيک و کاربرد آن در ساخت 

سدهای خاکی، الزم است که به بعضی از خواص آن توجه 

يکی از پارامترهايي که در بتن . دقيقتر صورت گيرد

پالستيک می تواند مهم باشد مقاومت فشاری می باشد که 

متفاوت آن نسبت به بتن معمولی پايين به دليل ساختار 

می باشد. ولی در بعضی موارد الزم است که بتن پالستيک 

دارای مقاوات فشاری کافی در برابر تحمل بارهای وارد 

مقاومت فشاری بتن يکی از مواردی است که  شده باشد.

در تحقيقات به صورت آزمايشگاهی و دقيق، خيلی به آن 

وجه به شرايط و هزينه ها و توجه نشده است. ولی با ت

نيز با توجه به حساسيت ساختار سدهای خاکی الزم است 

که ضرايب اطمينان مناسبی در ساخت آن مورد توجه قرار 

 گيرد.

در اين تحقيق به بررسی تاثير ميکروسيليس بر مقاومت 

فشاری بتن پالستيک با انجام کار آزمايشگاهی پرداخته 

دهای وزنی مختف درص می شود. برای اين منظور

درصد وزنی مواد  15و  12، 9، 6، 3، 0ميکروسيليس شامل 

سيمانی به مخلوط بتن پالستيک اضافه شده و تاثير آن 

روی خواص مقاومتی نمونه های بتن پالستيک بررسی شده 

 ابیيارز و مختلف های مخلوط روی شيآزما انجام از پساست. 

با  کيپالست بتن مشخصات مورد در مورد نظر جينتا آنها،

توجه به طرح های اختالط و درصدهای متنوع ميکروسيليس 

استخراج شده است. نتايج حاصل از تحقيق نشان می دهد 

 مقاومت افزايش باعث ميكروسيليس با سيمان جايگزينيکه 

 بيشتر جايگزيني ميزان قدر هر و شود مي پالستيک بتن فشاري

 .بود خواهد بيشتر فشاري مقاومت افزايش آن تناسب به باشد

 اين افزايش برای عيارهای پايين سيمان مهم می باشد.

برای عيارهای باالی سيمان در بتن پالستيک، اضافه کردن 



 

 

ميکروسيليس تاثير چندانی روی مقاومت فشاری بتن 

پالستيک ندارد و تغيير مقاومت فشاری با توجه به درصد 

ارهای ميکروسيليس تقريبًا ناچيز می باشد. برای عي

پايين سيمان مسئله متفاوت بوده و اضافه کردن 

ميکروسيليس مقاومت فشاری را افزايش می دهد. اين 

موضوع سبب کاهش سيمان مصرفی در بتن پالستيک شده و 

تنشهای حرارتی ناشی از هيدراتاسيون  باعث می شود که

 کاهش يابد.

بتن پالستيک، بنتونيت، ميکروسيليس،  کلمات کليدی:

 فشاری مقاومت
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 مقدمه -1-1

 ،بتن پالستيك بتني است كه از تركيب آب، سيمان

 .ماسه و گاهي خاك رس بدست مي آيد ،بنتونيت، شن

همچنين مي توان از مواد افزودني در بعضي موارد با 

توجه به نياز استفاده نمود. يکی از پارامترهايي که 

در بتن پالستيک می تواند مهم باشد مقاومت فشاری می 

باشد که به دليل ساختار متفاوت آن نسبت به بتن 

ی موارد الزم است معمولی پايين می باشد. ولی در بعض

کافی در برابر  که بتن پالستيک دارای مقاوات فشاری

بتن پالستيك به منظورهاي باشد. از ه تحمل بارهای وارد

لوده ناشي از آ وادجلوگيري از گسترش منظير مختلف 

رل تراوش ساخت ديوار آب بند برای كنت وكارهاي صنعتي 

 استفاده می شود.  سدها پياز 



 

 

دني ها در توليد بتن از مدتهای استفاده از افزو

مديدی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته 

است. هر کدام از افزودنيها نقش متنوعی را در بتن 

ايفا می کنند. با توجه به خاصيت بتن پالستيک و 

کاربرد آن در ساخت سدهای خاکی، الزم است که به بعضی 

ومت فشاری از خواص آن توجه دقيقتر صورت گيرد. مقا

بتن يکی از مواردی است که در تحقيقات به صورت 

آزمايشگاهی و دقيق، خيلی به آن توجه نشده است. ولی 

با توجه به شرايط و هزينه ها و نيز با توجه به 

حساسيت ساختار سدهای خاکی الزم است که ضرايب اطمينان 

 مناسبی در ساخت آن مورد توجه قرار گيرد. 

سدهای خاکی در  بررسی مقاومت آنيکی از مواردی که 

ضروری می باشد، ديوار آب بند می باشد که الزم است در 

مقابل بارهای اعمال شده مقاومت و پايداری الزم را 

داشته باشد. در اين طرح در نظر است که با اضافه 

کردن ميکروسيليس با مقدار مناسب، مقاومت فشاری 

رد و ميزان خراج کتبااليی را برای بتن پالستيک اس

بهينه ای را برای ميکروسيليس با توجه به افزايش 

مقاومت پيشنهاد نمود. نتايج حاصل از طرح می تواند 

موجب افزايش اطالعات و معلومات در زمينه مشخصه های 

 بتن پالستيک گردد.

 

 مواد تشكيل دهنده بتن پالستيك -1-2

 مقاومت با بتني پالستيك بتن شد ذكر كه همانگونه

 و باال پذيري شكل معمولي، بتن از كمتر بسيار

 بتن دهندة تشكيل مواد باشد. مي پايين نفوذپذيري

 .باشد مي بنتونيت دوغاب و سنگدانه سيمان، پالستيك



 

 

 نيز مضاف مواد برخي از است ممكن مصالح اين بر عالوه

  .شود استفاده آن خصوصيات اصالح جهت

 عوامل پالستيك بتن اختالط طرح و مصالح نوع انتخاب در

 شرايط نظر، مورد نفوذناپذيري ميزان نظير متعددي

 اقتصادي هاي جنبه محل، در مصالح به دسترسي ساختگاه،

 ساخته زير مواد از پالستيك بتن .هستند موثر اجرايي و

 :شوند مي

 سيمان -1-2-1

 ماده اي  آبسيمان پودر معدني است كه همراه با 

كه به صورت فزاينده اي سخت مي  توليد می کندخميري 

در بتن  دانه اي شود و نقش چسباننده را براي مصالح

كلسيم سليكاتهاي  ختالطايفا مي كند. سيمان اصوال از ا

ه همين دليل در توليد ها حاصل مي شود. ب لوميناتآو 

(، Sio2سيليكا ) (،Caoهك ) آ از مواد معدني نظيرآن 

( استفاده مي  Fe2O3) هن آ اكسيد و( Al2O3آلومينا)

 شود.

 .باشد مي پالستيك بتن یاجزا دهندة پيوند عامل سيمان

 طرح در شده استفاده بنتونيت مقدار كه صورتي در

 در و شود مي نشين ته سيمان از مقداري باشد كم اختالط

 اقتصادي غير باعث باشد زياد مصرفي بنتونيت كه صورتي

. كندمی  مشكل نيز را بتن با كاركردن و شده طرح شدن

 در كم سيمان مقدار مناسب اختالط طرح يك در بنابراين

 .نيايد بوجود نشيني ته هيچگونه تا شود مي گرفته نظر

3.01.0 كم هاي نسبت در 
w

C
 سيمان نوع به توجه با  

 .شود مي تضمين پالستيك بتن مكانيكي مقاومت و چسبندگي

 فشاري، مقاومت افزايش باعث سيمان مقدار افزودن

 بتن نفوذپذيري كاهش و بحراني هيدروليكي گراديان

 .گردد مي پالستيك



 

 

  بنتونيت -1-2-2

مي  يالومينيوم پيچيده آ تهايرس سيليكاكاني هاي 

كه از يكي از دو واحد پايه چهار وجهي سيليكا  باشند

-1ا تشكيل يافته اند. مطابق شكل لومينآو هشت وجهي 

وجهي مركب از چهار اتم اكسيژن الف هر واحد چهار  -1

شكل . مي باشد كه يك اتم سيليكون را در برگرفته اند

يك  توليدب تركيب واحدهاي چهار وجهي سيليكا  -1-1

واحدهاي هشت وجهي  را نشان می دهد.ورقه سيليكا 

پ مركب از شش اتم هيدروكسيل مي  -1-1مطابق شكل 

د. تركيب اتم الومينيوم را در برگفته ان كباشند كه ي

لومينيوم هيدروكسيل توليد ورقه آواحدهاي هشت وجهي 

اين . (ث -1-1شكل و  ت -1-1)شكل وجهي مي كند  هشت

ورقه، گيبسيت نيز ناميده مي شود. گاهي مواقع در 

اتم منيزيم جايگزين اتم  واحدهاي هشت وجهي،

، ورقه هشت وجهي، حالتلومينيوم مي گردد كه در اين آ

 شود. بروسيت ناميده مي



 

 

 

هشت  -پ  ورقه سيليكا  -ب    چهار وجهي سيليكا -الف: 1-1شكل 

      لوميناآوجهي 

 ورقه سيليكا گيبسيت -ث(      گيبسيت)  ورقه هشت وجهي -ت

 

از تكرار  ،الف -3-1و  2-1مطابق شکل های  كائولينيت

تشكيل مي  گيبسيت -اليه هايي از ورقه هاي سيليكا 

م ضخامت دارد. وانگستر 2/7در حدود  کدامهر  که يابد

اين اليه ها توسط پيوندهاي هيدروژن در كنار هم نگه 

 داشته مي شوند. 

ايلييت، مركب از ورقه هاي گيبسيت مي باشد كه به دو 

 -3-1 شكل)  در پائينورقه سيليكا، يكي در باال و يكي 

رس  ميكايايلييت گاهي مواقع . ( متصل شده اند ب

(  مريونيت) مونت  مريلونيتناميده مي شود. مونت 

يك ورقه گيبسيت  وشبيه به ايليت است  ساختمانيداراي 



 

 

 4-1 و ب -3-1. )شکل های بين ورقه سيليكا قرار دارد

). 

 

 لينيتئوساختمان اتمي كا: 2-1شكل 

 

   ايليت  -ب     كانولينيت -الف  :   نمودار ساختماني: 3-1شكل 

 مونت مريونيت -پ



 

 

 

 ساختمان اتمي مونت مريلونيت : 4-1شكل 

 

ICOLD (كميته بين المللي سدهاي بزرگ ) خاك رس را به

ه ميكاي و، گركائولن: گروه می کندسه گروه تقسيم 

كاربرد را گروه سوم بيشترين  بنتونيت.بدار و گروه آ

براي ساخت زيرا  می باشد. دارا در ساخت بتن پالستيک

نسبت به گروههاي ديگر  بنتونيت ها   با گروهگل روان 

. همچنين نياز به مواد كمتري مي باشد با كيفيت برابر

 . ساده است بنتونيتماده سازي آانبار نمودن و 

بنتونيت دربتن پالستيك، خميري بودن و نفوذ ناپذير 

همچنين از بنتونيت، به  د.بودن بتن را تضمين مي كن

شكل پذيري مناسب و پايدار عنوان عامل ايجاد كننده 

ازجهت چسبندگي در مقابله با  كننده بتن پالستيك تازه

بتن پالستيك  .رود جداشدگي دانه هاي سنگي به كار مي

كمتري نسبت به بتن معمولي می  داراي ضريب ارتجاعي

باشد و بيش ترين استفاده را در اجرای پرده هاي آب 

 سيمان، ذرات نگهداشتن معلق ماده اين نقش بند دارد.

 و پذيري شكل افزايش عمليات، اجراي بهنگام ماسه و شن



 

 

 تأمين براي .است نفوذپذيري ميزان نگهداشتن پايين

 آب از پالستيك بتن در باال پذيري انعطاف قابليت

 مسأله اين .كنند مي استفاده اختالط طرح در بيشتري

 از ها سنگدانه جداشدگيتازه ) بتن پايداري غير باعث

 ساز پايدار عامل يك بعنوان بنتونيت .شود مي (سيمان

 شكل تازه، بتن كردن يكنواخت ضمن تا شود مي اضافه

 را بتن پذيري نفوذ و داده افزايش آنرا نهايي پذيري

 ديوارهاي در آن از بتوان تا نگهدارد مطلوبي حد در

 اجزاي جداسازي سبب بنتونيت .نمود استفاده بند آب

 و ها دانه نتيجه در و شده پالستيك بتن دهندة تشكيل

 بر عالوه .نمايند مي جذب آب بهتر جداشدن از پس ذرات

 در .دارد مناسبتري آوري عمل و تر يكدست مخلوط آن

 ۱۲ تا ۲ هاي دوغاب از بنتونيت كيفيت بودن باال صورت

 ۱۲ دوغابهاي از آن كيفيت بودن پايين صورت در و درصد

 هاي مختلف بربنتونيت  .شود مي استفاده درصد ۲۵ تا

تقسيم بندي مي به دسته های زير نها آ اساس مصرف

 شوند:

 بنتونيت براي گلهاي حفاري معمولي  -الف

  يسيمانبنتونيت هاي  -ب

 شور آببنتونيت براي  -ث

دريا با  آببه منظور تهيه گل حفاري تهيه شده با 

بايستي مواد محافظ  معمولي بنتونيتمقدار مصرف 

بنتونيت مخصوص براي  ه شود و از كار گرفته ب كلوئيدي

كه ميزان مصرفش كامال متفاوت مي  شوددريا استفاده  آب

بنتونيت دوغاب بيان کرده که  1985در سال  ICOLD. باشد

درصد وزني بتن پالستيك  7تا  4بين  15الی  5درصد  با

 را تشكيل مي دهد.

 بآ -1-2-3



 

 

مانند بتن معمولي بايد عاري از مورد استفاده ب آ

تركيبات شيميايي مضر مانند سولفاتها، كربناتها و 

 آبباشد. همچنين الزم است خنثي باشد. غالبا  كلرايدها

ند. ممكن هست و رودخانه ها براي اين كار مناسب چاهها

 كلوخه هاي  ،خالصهاي نا آباستفاده از  ثرا است در

ظاهر گردند و  ي در مخلوطيريز معلق يا لخته ها

مصرفي در  آببنابراين تجزيه  .يابدكاهش ويسکزيته 

به بايد شامل غلظت يون زاين تج .اين موارد ضروري است

، سولفات، كلرايد، نيترات كلسيم و منيزيم در هيدورژن

ناخالص در  آب از توصيه مي شود كه ب باشد. عموماً آ

 باين پژوهش، آدر . ساخت بتن پالستيك استفاده نشود

 است.تامين شده  آب شهری اردبيلمورد استفاده از 

 مصالح سنگي  -1-2-4

مصالح سنگي  ،از ديگر اجزاي تشكيل دهنده بتن پالستيك

مقدار  .% حجم كل را تشكيل مي دهد50است كه حدود 

مصالح سنگي در واحد حجم از بتن معمولي كمتر است و 

مي باشد كه از اتصال دانه ها به  اندازه ایبه 

يكديگر جلوگيري نموده و قابليت تغيير شكل پذيري را 

 بتني در اكم بودن ميزان مصالح دانه  .افزايش دهد

 اين مورد برایپالستيك به منظور حصول كارايي باالست و 

. در بتن پالستيك خيلی مورد نياز نمی باشدبتن پالستيك 

ها به دليل اجرا با لوله  به دليل امكان جدايي دانه

حداكثر باشد. ي، حداكثر اندازه ها محدود مي متر

و در برخي  mm 30اندازه دانه ها در بعضي از منابع 

  .توصيه شده استmm 15يا حتي mm 25ديگر 

 مواد درصد و بوده پيوسته بايد بندي دانه منحني

 ريزدانه مواد نانچه. چباشد زياد نبايد ريزدانه

 را بنتونيت مقدار صورت آن در باشد زياد كلوئيدي

 .داد كاهش بايد



 

 

 افزودنيها  -1-2-5

 بتن بهتر آوري عمل و كارايي عامل افزودني مواد

بردن مواد افزودنی  كاره ب. هستند اجرا و ساخت هنگام

و را بهبود بخشيده و بر روي زمان گيرش بتن كارايي 

كننده گير  كنداز مواد ارد. مي گذ اثرمخلوط  رواني

استفاده مي   گيرش سيمانآبي براي به تاخير انداختن 

( و Lignosulfite) عبارتند از ليگنوسولفيت  ، کهشود

(. به عكس مواد كندگير Hydrocarbonsهيدروكربن ها )

مورد مصرف تندگير كننده ها بستگي به ميزان  ،كننده

دارد. متداول ترين  یيب سيمان مصرفكاختالط و تر

 بيكربناتكلسيم و كربنات يا  ،ها كلرکننده  تندگير

مطالعات نشان داده است كه افزودن  سديم مي باشند.

كندگير كننده هاي خاص چنانچه پس از افزودن سيمان به 

از خود نشان خاصيت روان كنندگي  انجام گيرد،مخلوط 

 . خواهد داد

 پركننده ها  -1-2-6

ن پالستيك متداولترين پر كننده مورد استفاده در بت

خاكستر بادي محصول  .باشد مي (Fly-Ashخاكستر بادي )

( Lignite) جانبي سوختن ذغال سنگ و توليد ذغال قهوه اي

غير  اليدر نيروگاه حرارتي است. ذرات به اندازه 

چسبنده كه با گازها از كوره خارج مي شوند، عمده 

تشكيل دهنده خاكستر بادي هستند. خصوصيات اجزای ترين 

الني است كه در زماني وي اين ماده وجود فعاليت پوزاصل

عادي است قابليت پايدار كردن  آبكه دماي 

بتن به  و سبب می شود که هيدروكسيدهاي كلسيم را دارد

تبديل شود.  ليكييك تركيب پايدار با خصوصيات هيدرو

عالوه بر خاكستر بادي در شرايطي كه از نظر طرح اختالط 

مصنوعي يا طبيعي و در صورت الن زوبتن الزم باشد، پو

استفاده می لزوم انواع پودر سنگ به عنوان پر كننده 



 

 

چنانچه امكان خورندگي در محيط وجود داشته شوند. 

باشد و تنها سيمان پرتلند در دسترس باشد افزودن 

توصيه وزني سيمان % 100تا  10نسبت  به  خاكستر بادي

 .مي شود

 

آب بند بتن روش هاي اجراي ديواره  -3 -1

 پالستيك

ست از جايگزيني ا بند عبارت آبمفهوم كلي ديوار 

مصالح نامناسب و داراي نفوذپذيري باال با مصالح 

ديوار  .انتخاب شده كه شرايط طراحي را براورد نمايد

بند زير سدها از باال به ارتفاع مورد نياز در  آب

 آببه طور كلي سه نوع ديوار  قفل مي شود. يهسته رس

د در سدهاي خاكي كاربرد دارند كه با توجه به بن

محل اجرا،  پيوضعيت  ،عملكرد مورد انتظار ديواره

 ها روشاز  یگراديان هيدروليكي و مالحظات اقتصادي يك

 انتخاب مي گردد. 

  بند خاك ريزي شده آبديوار  -1-3-2

در اين روش كه براي ديوارهاي كم عمق استفاده مي 

حفاري يك ترانشه باريك تا  گلشود، با استفاده از 

ناپذير بستر حفر مي شود و در پايان با  اليه نفوذ

مصالح خاكي پر مي شود. اين مصالح معموال از اختالط 

خاك حفاري شده از ترانشه و گل بنتونيت در صورت نياز 

از معادن ديگر خاكي جهت رسيدن به مشخصات مورد نظر 

ال با استفاده از يد . اين مصالح معموآمي  بدستطراحي 

صورت مستقيم به جاي گل حفاري به ه ي و يا بملوله تر

  .داخل پانل ريخته مي شوند

 بند بتني  آبديوار   -1-3-1



 

 

در پي خاكي و سنگي برخي از سدهاي خاكي از اين روش 

استفاده مي شود. در اين روش ابتدا ترانشه هاي ديوار 

انل هاي بند با استفاده از گل حفاري به صورت پ آب

اوليه و ثانويه حفاري شده و سپس با استفاده از لوله 

ي ترانشه حفر شده با بتن معمولي يا بتن پالستيك متر

نظر محاسباتی رواني و كارايي باال پر مي گردد. از  با

مي توان از شبكه  زياد باشد، در ديوار اگر ميزان تنش

 معموالً اين مورد ولي  ،رماتور در ديوار استفاده كردآ

 در سدهاي خاكي ضروري نمي باشد. 

 بنتونيتي  -یديوار آب بند سيمان -1-3-2

با  .اين روش مشابه روش ديوار خاكريزي شده مي باشد

 ،وت كه گل حفاري در اين روش از اختالط سيمانفااين ت

يد و براي جلوگيري از آدست مي ه بب آ و بنتونيت پودر

گيرش سيمان از ماده افزودني كندگير كننده استفاده 

مي شود. اين گل حفاري در پايان در پانل باقي مي 

ماند و پس از مدتي گيرش سيمان انجام مي شود تا يك 

به  .پس از سخت شدن تشكيل گردد ناپذيرمانع نفوذ 

  Selfنيز ) هن ديوار خود سخت شوندآهمين دليل به 

Hardening) اطالق مي گردد. 

اجراي ديوار وجود دارد  برای به لحاظ اجرايي دو روش

( و دو فازي  One Phase Method)   كه به روش تك فازي 

(Two Phase Methodمعروف ) ند. در روش تك فازي در هست

ورده نمي آ از ترانشه بيرونگل حفاري  ،پايان حفاري

عنوان پر كننده در ترانشه باقي مانده و به  وشود 

نيز  يدر روش دو فازي كه روش پانل عمل می کند.

از  كنده شده در زمان حفاري مواد  ،ناميده مي شود

عمل بتن ريزي  ،پانل خارج شده و پس از پايان حفاري

بتن جايگزين گل حفاري مي  با لوله انجام مي گيرد و 

 .شود



 

 

 

Abstract: 

This research describes a series of laboratory tests performed to characterize the 

mechanical and hydraulic properties of plastic concrete. Plastic concrete is used in the 

construction of seepage cut-off walls in dams and it comprises cement, aggregate, and 

water mixed with bentonite. The addition of bentonite causes a reduction in strength 

and improved ductility after failure compared with normal concrete. The mechanical 

properties of plastic concrete are studied using a series of compression tests 

performed while simultaneously permeating water through plastic concrete 

specimens. Stress relaxation and controlled rate of loading tests are also performed to 

investigate the rate sensitivity and time-dependency of plastic concrete. An important 

requirement for the plastic concrete in such applications is adequate strength for the 

design loads.  

The replacement of cement content of plastic concrete by micro silica does not result 

in any significant decrease in workability of plastic concretes and hence unlike the 

case for normal concretes, plasticizers or super plasticizers are not required to rectify 

the adverse effect of micro silica on workability.  

The aim of the experimental research was to investigate the effects of various levels 

of cement replacement by micro silica, including 0%, 3%, 6%, 9%, 12% and 15% on 

strength of plastic concrete.  

The effect of micro silica on strength enhancement of plastic concretes is substantial 

and a replacement level of 15%, resulted in 70-180% increase in strength compared to 

the control mix. For normal concretes the increase in strength due to incorporation of 

micro silica generally reported as 30-50%.  

 

Key words: plastic concrete, compressive strength, micro silica, bentonite 

 

 

 

 

 

 


