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 :دهیچک

 تیفیشده است تا بتن با ک یبه بتن اشاره کرد. همواره سع توانیجهان م یماده مهندس نیتر تیو پرخاص نیاز مهم تر یکی

و ساخت  یباشد. کاربرد روزافزون بتن در مصارف ساختمان یافتنیدست  میکه انتظار دار یمتفاوت ازیمورد ن اتیو خصوص

 یبه پارامترها دنیجهت رس انیم نیشده است. در ا یماده ساختمان نیا یروگسترده بر  قاتیانجام تحق لیمدرن، دل یسازها

بتن در سالهای اخیر به صورت  یدر بتن استفاده شده است.میکروسیلیس و انواع روان کننده ها یمختلف، از مواد افزودن

بتن های توانمند  هیهیکی از مصالح جایگزین سیمان برای ت سیلیکروسیاست. م در صنعت بتن وارد شده یادیز اریبس

بتن و ارتقاء خواص مکانیکی بتن می  مانیدر نسبت آب به س رییو تغ ییمحسوب میشود.روان کننده ها موجب بهبود کارا

از بتن  ییابتدا نمونه ها قیتحق نیباشد. در ا یبتن م تیفیکنترل ک یابیارز یبرا اریمع نیبتن مهمتر یشوند. مقاومت فشار

 جینتا نیکه بهتر سیلیکروسیقرار گرفت، سپس در دو مقدار م شیساخته و مورد آزما سیلیکروسیممتفاوت  یبا درصد ها

مقاومت  شیساخته و مورد آزما ییآب نمونه ها یرا کسب نمود با اضافه کردن فوق روان کننده باکاهنده قو یمقاومت شار

تواند  یدر بتن نم یبعنوان ماده افزودن سیلیکروسیبدست آمده مشخص شد که وجود تنها م جیتند. از نتاقرار گرف یفشار

موضوع را چاره سر کرد،  توانیآب م شیبوده که با افزا ونیدراتاسیبه انجام کامل واکنش ه ازیکارساز باشد چرا که ن ادیز

روان  فوقو  سیلیکروسیم یقرار دادن توأم افزودن لیشد. لذا با دخ میروبرو خواه مانینسبت آب به س شیبا مشکل افزا کنیل

استفاده  جهیو نت ی. اثرگذارابدی یبتن بهبود م ییایپا یپارامترها ریبتن و سا یمقاومت فشار جینتا یریکننده، بطور چشمگ

شکل گرفته و باتوجه سطح  یبتن بخوب یشود که واکنش ها یتوانمند حاصل م یو بتن ابدی یبهبود م یزمان سیلیکروسیاز م

 یمشخص شد که استفاده توأم افزودن قیتحق جیاست.از نتا ریاستفاده از فوق روان کننده اجتناب ناپذ سیلیکروسیباال م ژهیو

 ییباال یفشار یبوده و مقاومت ها تیحائز اهم اریبس سیلیکروسیم یباال یبا فوق روان کننده در درصد ها سیلیکروسیم

 .شودیو بدون روان کننده کسب م سیلیکروسینسبت به بتن با م
 

 فوق روان کننده و کاهنده آب بتن س،یلیکروسیبتن، م یمقاومت فشارکلمات کلیدی: 
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 مقدمه .1

به ارزان  توانیم یاصل یها یژگیبوده و از و یمواد مهندس نیاز پرکاربرد تر یکیهمانطور که گفته شد بتن   

 تیفیبه بتن با ک یابیدست یبرا یادیز یباشد. تالشها یبودن آن نسبت به مصالح مشابه و در دسترس بودن م

کرده  دایپ یا ژهیو گاهیجا یبتن مواد افزودن یتکنولوژ در.محل مورد استفاده انجام شده است ازیجهت ن یتر

 سیلیکروسیکاربرد را داشته اند. م نیشتریو انواع روان کننده ها ب سیلیکروسیبتن م یمواد افزودن نیاند. از ب

 نیشتریاست. روان کننده ها که ب تیحائز اهم اریو دوام آن بس یکیخواص مکان تیفیباال بردن ک لیبدل

 گاهیشده اند که جا لیتبد یبه مواد بایباشند تقر یآن م ییبه کاستن آب در بتن و بهبود کارا هاآن تیاهم

 یتالش برا قیتحق نیکرده اند. در ا دایدهنده بتن پ لیاختالط تشک ینسبت ها نیخود را در ب یشگیهم

 یباال یارامترهابه پ یابیو فوق راون کننده به جهت دست سیلیکروسیشدن لزوم استفاده توأم م انینما

درصد  20ه مقدارب سیلیکروسیکه قبال صورت گرفته با افزودن م ییها قیانجام شده است. در تحق تیفیک

 زانیبه م یگرید قیدر تحق نی(. همچن1)افتیمگا پاسکال دست  73معادل  یبه مقاومت توانیم مانیس یوزن

روزه بتن به مقاومت  90 یفشار متافزودندو مشاهده شد که مقاو سیلیکروسیم مانیس یدرصد وزن 10

بر  سیلینانوس ریتأث یانجام شده در بررس قیگرتحقی( در د2است.) داکردهیمگا پاسکال دست پ 44معادل 

مختلف  یدرصدها قیتحق نیاستفاده شد. در ا یاز مصاح آهک یسیلیمواد س یبجا یبتن پودر یمقاومت فشار

در بتن باعث  سیلیگرفت و مشاهده شد استفاده از نانو س رقرا شیبتن مورد آزما یبر رو سیلیمواد نانوس

در مطالعات صورت گرفته  نی(. همچن3)شودیآن م هیاول یبتن بخصوص در مقاومتها یبهبود مقاومت فشار

داده و مقاومت بتن تا افزودن  شیبتن را افزا یمقاومت فشار یادیتا حد ز سیلیکروسیمختلف م یبا درصدها

ومت مقدار مقا سیلیکروسیدرصد م 20 یاما پس از آن برا افتهی شیدرصد افزا 25تا  مانیس یدرصد وزن 15

فوق روان کننده در بتن انجام  یکه نقش مواد فزودن ی(. در پژوهش4با کاهش روبرو بوده است) نیدرهمه سن

 ینسبت برا نیو بهتر ابدی ینسبت فوق روان کننده مقاومت بتن کاهش م شیشده، نشان داده است با افزا

نشان داده شده است  یگرید قاتی( در تحق5باشد. ) یم مانیدرصد وزن س 5/2تا  5/1فوق روان کننده ها از 

( یکی از مواد 6را دارد. ) یبازده نیشتریب مانیوزن س %10در حدود سیلیکروسیکه مقدار استفاده از م

روانی بتن، نسبت آب به سیمان که  شافزودنی شیمیایی پرکاربرد فوق روان کننده ها می باشند که با افزای

مکانیکی بتن می باشد را کاهش میدهند .فوق روان کننده ها از طریق کاهش موثرترین عامل در خواص 

نسبت آب به سیمان میتوانند به افزایش مقاومت، کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن کمك نمایند.  باید 

بوده تا جایی که وقتی به عنوان یك کاهش دهنده شدید  موثراشاره کرد این محصوالت در کاهش آب بسیار 

درصد کاهش در میزان آب  20ب بتن مورد استفاده قرار می گیرند در مقادیر متعارف می تواند تا حدود آ

درصد نیز ممکن است. خاصیت روان  40مصرفی ایجاد نماید ودر مواردی در بتنهای خاص کاهش آب تا 

آب به سیمان کنندگی این مواد سبب می شود بتنی با اسالمپ زیاد و روان حاصل گردد. همچنین نسبت 

( مکانیسم کارکرد فوق روان کننده 7کاهش یافته دوام و تراکم بیشتر وکاهش نفوذپذیری را باعث می گردد. )

ها به این شکل است که این مواد معموال حول ذرات سیمان را گرفته و به آنها بار الکتریکی همنام می بخشند 

دند و باعث لغزیدن ذرات سیمان بر روی یکدیگر می و باعث خنثی کردن بارهای الکتریکی کوواالنسی می گر

شوند. همچنین فوق روان کننده های پلی کربوکسیالت مکانیسم کارکرد ثانویه ای به نام مکانیزم ممانعت 

فضایی دارند به این صورت که مولکولهای فوق روان کننده از زنجیره های مولکولی طوالنی تر تشکیل شده 

سه ای به بدنه ذره سیمان می چسبد و فاصله مناسب بین ذرات سیمان را تامین و به همان شکل بصورت ری
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می کند. معموال در اثر واکنش هیدراسیون و پس از اشباع، کریستالیزاسیون طبیعی و در نهایت گیرش اتفاق 

سبت به می اندازند و می باید سیمان پس از چند ساعت تاخیر ن تاخیرمی افتد. این مواد این فرآیند را به 

با  سیلیکروسیبر لزوم توام وجود م قیتحق نیبودن ا زی( متما8حالت بدون افزودنی فرآیند خود را آغاز کند.)

 دهنبو یدر طرح اختالط بتن از مواد روان کننده خبر کرویروان کننده بوده که اغلب مشاهده نشده با وجود م

 سیلیکروسیوجود هردو ماده م جیا توجه نتاشده که ب یمهم بررس نیصورت گرفته ا یباشد، لذا در بررس

 .افتیدست  ییباال تیفیمختلف به ک یاز جنبه ها توندیآب م یفوق روان کننده با کاهنده قوو
 

 طرح اختالط:.2

استفاده شده  سیلیکروسینسبت متفاوت از م 4باشد، که در یم سیلیروسیم یمواد افزودن یطرح اختالط فقط دارا نی* ا

 است:

 

 

 (kg/m3)مواد افرودنی

 

 
 (kg/m3)سیمان

 

 

) lit )آب   
 (kg/m3)مصالح سنگی  ) cm )اسالمپ  

 ماسه نخودی بادامی

 

میکروسیلیس 

(58و48و38و28)  

 

  
 

350 

  

   

 
210 

 

 
 

 
416 

 
 

 
412 

   

 

918 

  
± 8 1/5 

             

 

 

 متفاوت فوق روان کننده:   یو نسبت ها سیلیکروسیطرح اختالط با دو نسبت متفاوت م نیا*

 

را در طرح فوق داشتند  یبازده نیکه بهتر سیلیکروسیفقط دو نسبت از م ق،یشود با توجه به موضوع تحق یخاطر نشان م

 :میبا فوق روان کننده قرارداده ا اسیدر ق

 مواد افرودنی

 

 

 (kg/m3)سیمان

 

 

  آب

(lit( 

  (kg/m3)مصالح سنگی

(cm)(اسالمپ 

 

میکروسیلیس 

(kg/m3) 

فوق روان کننده با 

 کاهنده قوی آب

( lit ) 

 

 بادامی

 

 نخودی

 

 ماسه

 

(58و48)  
 

(4.5و3.5و2.5و1.5)  
 

 
350 

 

 

 
170 

 

 

 
416 

 

 

 
412 

 

 

 
918 

 

  

) ریزشی(17الی 10  

 با توجه به اضافه نمودن افزودنی فوق روان کننده با کاهنده آب مقدار آب مصرفی در مخلوط بتن را کاهش داده ایم.*
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 مصالح:.3

مواد  مصالح مورد استفاده در این بتن آزمایشی مصالح سنگی)ریزدانه+درشت دانه(، سیمان، آب و

 افزودنی)پودرمیکروسیلیس+فوق روان کننده و کاهنده قوی آب(

شهرستان  سیلیکروسیدشتستان، پودرم 2 پیاز نوع پرتلند ت مانیبوشهر، س یمنطقه کاک یاز معادن کوه یمصالح سنگ

LG اتیکربوکس یپل هیازنا و فوق روان کنده  بر پا از نوع شرب مورد استفاده قرار گرفته است. یو آب مصرف   

 

 :یشگاهیآزما یاختالط و ساخت نمونه ها .4

جهت طرح  کنیبوده، ل قیهدف از موضوع تحق م،یدو طرح اختالط فقط در مقدار آب داده ا رییمهم که تغ نیابتدا توجه به ا

آب و فوق روان  مان،یس زدانه،یابتدا درشت دانه و ر بیبه ترت ی. مصالح سنگمیرا قطعا دار یمتفاوت تر طیشرا نهیاختالط به

 سیلیکروسیمتفاوت م یطرح با نسبت ها 4هر نسبت فوق روان کننده تعداد  یاختالط شده و به ازا سیلیکروسیکننده و م

بتن  متریسانت 15*15*15 یمکعب یهمه نمونه ها در قالب ها شاتیآزما جیدن صحت نتاساخته شده است. به جهت باال بر

است. نمونه ها بعد از  شدهروزه اقدام  28مقاومت در سن  نیینمونه جهت تع 2هر طرح  یشده و برا ختهیدر سه مرحله ر

 انتقال داده شده است. یعمل آور یاستاندارد حوضچه ها یساعت در دما 24

 (SSDگی در حین ساخت بتن در حالت اشباع با سطح خشك بوده اند)مصالح سن*

 

 
 اسالمپ بتن شیانجام آزما -1شکل 
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 بتن ینمونه ها یعمل آور یحوضچه  -2شکل 

 بتن : یمقاومت فشار نییتع شیآزما .5

آزمایش مقاومت فشاری توسط  ،یشگاهیاستاندارد آزما طیآن در شرا یروز از ساخت بتن و نگهدار 28بعد از مدت زمان 

 .دیمقاومت و ثبت گرد نییجك دیجیتال تع

 



 

 

 
www.elcong.com         6 

 شده بتن یعمل آور ینمونه ها -3شکل 

 

 روزه 28مقاومت بتن در سن  نییتع -4شکل 

 
 

 

 بدست آمده: جینتا ریتفس.6

مقاومت  نییساخته و تع 15*15*15 یمکعب یبتن همانطور که قبال اشاره شد از قالب ها یشیآزما یساخت نمونه ها

قرار داده شده اند یشده و مورد بررس لیتبد یاستوانه ا یبه نمونه ها جینتا کنیشده است، ل . 

آورده  لیباشد در ذ یم سیلیکروسیم یمواد افزودن یکه فقط دارا یدرصد متفاوت طرح اختالط 4بدست آمده از  جینتا ابتدا

 شده است:

 

 

 



 

 

 
www.elcong.com         7 

 
 

 زین یشاهد باال رفتن مقاومت فشار سیلیکروسیم یمواد افزودن شیشود که با افزا یمشخص م نیفوق ا جینتا ریاز تفس

بلکه عدم  میبتن نبوده ا یمقاومت فشار شیکه نه تنها شاهد افزا میدیرس یبه نقطه عطف لوگرمیک 48در رنج  کنیل م،یهست

 .میبوده ا ونیدراتاسیواکنش ه جادیمناسب و قطعا عدم ا ییکارا جادیا

 

بر مترمکعب  لوگرمیک58و48در دو مقدار سیلیکروسیم یبتن با افزودن یمقاومت فشار جینتا نکهیقسمت با توجه به ا نیدر ا

باشد به  یم سیلیکروسیتوام روان کننده با م ریتاث یجهت بررس قیتحق نیا یرا کسب نمود، و دامنه  جینتا نیمناسب تر

صورت گرفته است. اگر چه با توجه به  شیمقدار فوق روان کننده آزما 4بسنده کرده و در  سیلیکروسیهمان دو نسبت م

 .میدار مانیکاهش نسبت آب به س یبرا یکه نقطه قوت میطرح اختالط دوم کاهش مقدار آب را دار
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مقدار روان کننده کم  با یدر بتن حت یمحسوس مقاومت فشار شیو افزا ییکارا زانیفوق مشخص شد که م جینتا ریاز تفس

در صورت استفاده  س،یلیکروسیم زیر اریدهد که با توجه به ذرات بس ینشان م یموضوع را بخوب نیا تیکه اهم میروبرو هست

شود  یمشخص م نجای. در امیروبرو هست یبرده و با کاهش مقاومت فشار باالالزم را  ییبه آب جهت حصول کارا ازیدر بتن ن

 سیلیکروسیالزام خواهد شد.مخلوط م یبه نوع ونیدراتاسیبه فوق روان کننده ها با کاهنده آب و به جهت واکنش ه ازیکه ن

 دهد. ینشان م یهای کاهنده آب واکنش خوب یو بتن به افزودن
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 :یریگ جهینت.7

 سیلیکروسیم یبه دستاورد لزوم استفاده توام افزودن دنیرس قیتحق نیالزم به ذکر است که هدف از ا

 توانیاختالط بتن م یکند، چرا که با اضاااافه کردن فوق روان کننده به نسااابت ها انیبا روان کننده را ب

به مقاومت  جهبا تو یمانیمواد ساا اریو کاهش ع مانیاز جمله کاهش نساابت آب به ساا یاساااساا راتییتغ

صه مورد انتظار اعمال کرد، شخ سنج كیبه  کنیل م صحت  قرار دادن دو  سهیو مقا یطرح اختالط جهت 

 یو بدون فوق روان کننده با کاهنده آب، دارا سیلیکروساایم یمد نظر قرار گرفته اساات. بتن دارا طیشاارا

مانند لرزش به بتن تازه  یانرژکه  یالزم را ندارد و هنگام ییدارد که کارا یمخلط چساابنده و حالت ساافت

 یبتن دارا یآب برا ازین کند،یبعنوان لغزاننده عمل م سیلیکروسااایشاااکل م یذرات کرو شاااودیاعمال م

 .کند یم رییتغ سیلیذرات دوده س یزیبر حسب نوع و ر سیلیکروسیم

س با سیم زیر اریتوجه به ذرات ب ستفاده در بتن ن س،یلیکرو صورت ا  ییبه آب جهت حصول کارا ازیدر 

شار ست یالزم را باال برده و با کاهش مقاومت ف شخص م نجای. در ا میروبرو ه به فوق روان  ازیشود که ن یم

سیکننده ها با کاهنده آب و به جهت واکنش ه شد. یبه نوع ونیدراتا سیم مخلوطالزام خواهد  و  سیلیکرو

  .دهد ینشان م یهای کاهنده آب واکنش خوب یبتن به افزودن

آن هم در  مانیس ونیدراتاسیآزاد شده در ه میکلس دیدراکسیه دارییناپا سیلیروسکیبدون م دربتن

دهد که موجب افت مقاومت  یم لیرا تشاااک ییمجاورت سااانا دانه ها و آرماتورها)درساااازه ها( حفره ها

ها و  حفره نیشود. مقدار افت مقاومت به اندازه ا یبتن م تهیسیو مدول االست یچسبندگ ،یفشاری، کشش

 میکلس دیدرواکسیه دارییدر بتن ناپا سیلیکروسیدارد. با مصرف م یآن در توده بتن بستگ ینحوه پراکندگ

مقاومت  شیافزا تایدانه ها و نها نیموجب پر شدن خلل و فرج ب زیدانه ها ن زییبه علت شسته شدن آن و ر

توجه داشت که  دیشد. حال با خواهدبتن  یو باالخره چسبندگ تهیسیمدو االست ،یفشاری، مقاومت کشش

سطح روییبه خاطر ن سیفوق العاده م یجذب  س نییو پا سیلیکرو سبت آب به  شتن ن همواره  مانینگه دا

ستفاده از فوق روان کننده ها الزام ست. بتن حاوی م یا سیا س سیلیکرو صوص ب سطح مخ باال،  اریبه لحاظ 

  .شود یفوق العاده آن م تیالیباعث س کم آب اریمقدار بس یکند از طرف یمصرف م ادییآب ز

 یانجام شاااده، در بتن فقط با افزودن شااااتیآزما جیاز نتا نیمطالب ذکر شاااده فوق و همچن رویپ

و فوق راون کننده با کاهنده آب  سیلیکروساایم یها یآن با اسااتفاده توام افزودن سااهیو مقا سیلیکروساایم

 یحاصاال م نمندتوا یو بتن ابدی یبهبود م یزمان سیلیکروساایاسااتفاده از م جهیو نت یکه اثرگذار میافتیدر

باال  اسااتفاده از فوق ران کننده  ژهیهمان سااطح و لیشااکل گرفته و بدل یبتن بخوب یشااود که واکنش ها

از کسب مقاومت  یریچشمگ جیبوده اند نتا سیلیکروسیم یکه فقط دارا ییاست.در نمونه ها ریاجتناب ناپذ

شار سیم یباال یدر مقدارها ژهیبو یف شاهد یدر مخلوط بتن سیلیکرو شده بلکه روبه کاهش ن هم اتفاق  زین

ست، همچن ستفاده با هم م جیاز نتا نیافتاده ا صله ا سیحا شده که  سیلیکرو شاهده  و فوق روان کننده م

 سیلیسکرویداشته اند و مقدار کمترم یریچشمگ شیمختلف روان کننده افزا یمقاومت ها در تمام درصدها

اسااان اسااات که در مقابل با  تیداده اند، نکته حائز اهم یبهتر جیکمتر نتا یروان کننده ها یدر مقدار ها

مقاومت  جیشااود و نتا یمشاااهده م شااتریفوق روان کننده ب یبه افزودن ازین س،یلیکروساایمقدار م شیافزا

 .و فوق روان کننده حاصل شده است سیلیکروسیم یباال یدر درصدها ییباال  یفشار
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