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چکیده:

در سالهای گذشته تحقيقات وسيعی جهت دستيابی به بتن با مقاومت باال انجام گرفته است .استفاده از مصالح خاص و روشهای نوین

ساخت بتن از جمله راهکارهای استفاده شده جهت دستيابی به بتن پر مقاومت است .بتن پودری واکنشپذیر نوعی بتن با مقاومت باال است که مورد
توجه قرار گرفته است .ساخت بتن پودری واکنشپذیر نياز به مصالح خاص داشته که همواره قابل تهيه و اجرا نيست .از این روی در این مطالعه
آزمایشگاهی با توجه به اصول ساخت بتن پودری واکنش پذیر و استفاده از مصالح محلی موجود اقدام به ساخت بتن با مقاومت باال شده است .برای این
منظور طرحهای اختالطی با نسبتهای مختلف آب به سيمان و ماسه به سيمان تهيه شده و طرح های اختالطی نيز با استفاده از ميکرو سيليس و بدون
آن تهيه شده اند .در نهایت طرح اختالط بهينه و اجرایی مشخص شده است .با توجه به استفاده از اصول ساخت بتن پودری واکنشپذیر و همچنين
استفاده از مصالح محلی میتوان از این بتن با نام بتن پودری واکنشپذیر اصالح شده نام برد.

کلمات کلیدی :بتن پر مقاومت ،بتن پودری واکنشپذیر ،مقاومت فشاری ،آزمایش ،طرح اختالط.

Production of High Strength Concrete Based on Modified
Reactive Powder Concrete
A. Heidari and D. Tavakoli
Abstract: Recently, various researches have been undertaken on the high performance concrete (HPC). In order
to obtain high strength concrete, certain materials and modern procedures are essential needs to get the result.
Reactive powder concrete is a type of HPC that is under consideration of many recent works. The manufacture
of HPC needs special materials that are not always accessible and applicable. However, in the present laboratory
research regarding to the principles of reactive powder concrete manufacturing and using local available
materials, it has been attempted to make HPC. In this view, numerous mix designs with different w/c and s/c
proportions are made. The mix designs are added with and without standard amount of silica fume. Eventually,
optimized and applicable mix design was obtained. According to reactive powder concrete manufacturing
principles by using local materials, this type of concrete could be known as "modified reactive powder concrete".
Keywords: High performance concrete, Reactive powder concrete, Compressive Strength, Experimental, Mix
design.
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 - 1مقدمه
با توجه به اینکه مقاومت فشاری بتن مهمترین خصوصيت
آن است ،در سالهای گذشته تحقيقات وسيعی جهت
ساخت بتن با مقاومت باال انجام شده است .اگرچه تعاریف
متفاوتی برای بتن با مقاومت باال ارائه شده ،اما عموما بتن با
مقاومت فشاری بيش از  ۵۰مگاپاسکال را بتن پر مقاومت
مینامند.
از مزایای این نوع بتن میتوان به مقاومت فشاری و مقاومت
کششی باال ،مدول االستيسيته زیاد و نفوذپذیری کم را نام
برد .از عوامل موثر در رسيدن به چنين مقاومتهای باالیی
در بتن را میتوان به استفاده از شن و ماسه با دانهبندی و
شکل مناسب ،افزایش مقدار سيمان مصرفی ،محدود کردن
بزرگترین دانه ،استفاده از ماسه با مدول نرمی مناسب و
نسبت ماسه به سيمان مناسب برای همگنی بيشتر را نام
برد .همچنين استفاده از برخی مواد پوزوالنی مانند
ميکروسيليس نيز میتواند بتنی متراکمتر و با تخلخل کمتر
را ایجاد کند].[1
یکی از انواع بتنهای پر مقاومت ،بتن پودری واکنشپذیر
است .در نوع بتن بزرگترین اندازه دانه محدود شده و از
ميکروسيليس و الياف برای رسيدن به مقاومت 2۰۰
مگاپاسکال استفاده میشود .با توجه به اینکه برای ساخت
این بتن نياز به دانهبندی خاص و همچنين استفاده از
ماسههای کوارتزی و الياف میباشد ساخت این بتن دارای
مشکالتی در اجرا است ،از این رو در این تحقيق با اصالح
طرح اختالط این نوع بتن و با رویکرد اجرایی در کشور
طرحهای اختالطی تهيه شده و بتن پر مقاومت از طرحها
استخراج شده است.
 - 2آشنایی با بتن پودری واکنشپذیر
بتن پودری واکنشپذیر ( ،)RPC1نوعی بتن با مقاومت باال و
تخلخل کم است .به دليل استفاده از مواد ریز و پودری در
این بتن و همچنين مقدار زیاد موادی که بهصورت
هيدروليکی در آن فعال هستند به آن بتن پودری
واکنشپذیر میگویند .این بتن اولين بار در دههی 9۰
ميالدی در فرانسه معرفی شد ] .[2اولين سازهی اجرا شده
Reactive Powder Concrete

توسط این نوع بتن پلی در کبک بود ،که به علت مقاومت
باالی بتن استفاده شده ،مقاطع بتنی از نظر ابعاد و وزن
کاهش قابل مالحظهای داشتند (شکل .[3] )1

شکل  :1اولین سازهی ساخته شده توسط RPC

مصالحی که برای ساخت بتن پودری واکنشپذیر استفاده
میشوند شامل سيمان پرتلند ،پودر کوارتز ،ميکروسيليس،
فوقروانکننده و الياف فوالدی (اختياری است) میباشد
] .[2بتن پودری واکنشپذیر دارای خواصی همچون
مقاومت فشاری ،کششی و خمشی باال ،نفوذپذیری کم و
مقاومت در برابر حمالت مضر است .شاید تنها نقطه ضعف
این نوع بتن استفاده از سيمان زیاد باشد ،که مصرف باالی
سيمان عالوه بر هزینهی بيشتر باعث باال رفتن گرمای
هيدراتاسيون میگردد که میتواند مشکالتی را از لحاظ
مقاومت و دوام ایجاد نماید.
در طرحهای اختالط استفاده شده در تحقيقات از سيمان
معمولی استفاده شده است .در ابتدا سيمان نوع  1برای
ساخت در نظر گرفته شده بود ولی با توجه به حرارتزایی
باالتر این نوع سيمان نسبت سيمان نوع  ،2استفاده از
سيمان نوع  2در تحقيقات مورد توجه قرار گرفت .بهطور
کلی توصيه شده از سيمانی استفاده شود که دارای مقدار
اليت و بليت باال بوده و مقدار  A3Cآن ناچيز باشد .با توجه
به مقدار کم A 3 Cدر سيمان تيپ  ،۵استفاده از این تيپ
سيمان نيز توصيه شده است.
ماسهی توصيه شده جهت استفاده در این بتن ،ماسهی
کوارتزی است .اگرچه ماسهی کوارتزی دارای مقاومت باال و
قفل و بست مناسبی است ،اما به جهت هزینهی باال و عدم
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دسترسی آسان به این نوع ماسه در مطالعات نشان داده
شده است که میتوان از ماسه طبيعی به جای ماسهی
کوارتزی استفاده نمود .در بتن پودری از درشت دانه
استفاده نمیشود و اندازه ذرات استفاده شده دارای
محدودیت است .اندازه ذرات ماسه طبيعی استفاده شده
باید کوچکتر از الک  ۸باشد .همچنين ذرات ماسه کوارتزی
باید اندازهای بين  1۵۰تا  ۶۰۰ميکرون داشته باشند ].[2
استفاده از ذرات کوچک به دليل کاهش ناحيه انتقال در
بتن و بهبود خواص مکانيکی آن میباشد.
استفاده از ميکروسيليس در این نوع بتن بسيار کمک
کننده است .دالیل استفاده از ميکروسيليس میتواند به
شرح زیر باشد -1 :خواص پوزوالنی باالی ميکروسيليس و
کمک به انجام واکنش پوزوالنی و کاهش هيدروکسيد
کلسيم در بتن و بهبود خواص مقاومتی و دوامی بتن -2
ریز بودن دانههای ميکروسيليس منجر به توپرتر شدن بتن
شده و از این طریق خلل و فرج ریز کامال توسط این ماده
پر میشوند و از این طریق به بهبود خواص مکانيکی بتن
کمک میشود -3 .کروی بودن دانههای ميکروسيليس
منجر به کارایی بهتر بتن میشوند.
نسبت آب به سيمان در این نوع بتن در پایينترین حد
ممکن نگه داشته میشود این مقدار بين  ۰/1۶تا ۰/3
توصيه شده است.
با توجه به مقدار پایين نسبت آب به سيمان استفاده از فوق
روانکننده اجتناب ناپذیر است .بدین منظور باید از فوق
روان کنندههای قوی در طرحهای اختالط استفاده شود.
با توجه به نياز در این نوع بتن میتوان از الياف فوالدی به
ميزان  1تا  ۵.2درصد استفاده نمود.
اختالط و ساخت این بتن مشابه با بتن معمولی است .برای
بهبود مقاومت و عملکرد این بتن عملآوری تحت دمای باال
و یا فشار و دمای باال توصيه شده است ].[4
از سال  199۵که برای اولين بار ایدهی بتن پودری
واکنشپذیر برای توليد بتن پر مقاومت مطرح شد ] [2تا
کنون تحقيقات زیادی بر روی بتنهای پر مقاومت با
ایدهگيری از بتن پودری واکنشپذیر مطرح شده است.
در سال  2۰۰۵یک روش جدید اجرایی برای ساخت بتن
پودری واکنشپذیر با فيبرهای فلزی مطرح شد ،در این
تحقيق با استفاده از مصالح پر مقاومت و ویژه بدون اعمال

شرایط عملآوری خاص ،مقاومتهای باال حاصل شد ].[۵
در مطالعه دیگری در سال  2۰۰2به بررسی استفاده از
مصالح محلی بلژیک در بتن پودری واکنشپذیر پرداخته
شد] .[۶در تحقيق دیگری دو نمونه بتن پودری پر مقاومت
با مقاومتهای  2۰۰و  ۸۰۰مگاپاسکال تهيه شده که از
آنها برای ساخت سازههای مخصوص زبالههای اتمی
استفاده شد ] .[7در سال  2۰۰۸نوع رژیم عملآوری و
انتخاب مناسب اجزای تشکيلدهنده بتن بر مقاومت این
نوع بتن بررسی شد ] .[۸همچنين در تحقيق دیگری نشان
داده شد که بتن پودری واکنشپذیر نسبت به دما و نوع
رژیم عملآوری حساسيت زیادی دارد ] .[9بررسی
خصوصيات دوامی بتن پودری واکنشپذیر نيز انجام شد و
نتيجه گرفته شد که این بتن دارای خواص دوامی قابل
توجهای نسبت به بتن معمولی است ] .[1۰سپس به بررسی
بتن پودری اصالح شده با مصالح طبيعی درشتتر در
مقایسه با مصالح کوارتزی ریز پرداخته شد که در نهایت
تفاوت زیادی در نتایج مشاهده نشده است ] .[11تحقيقات
دیگری نيز در زمينه بررسی مشخصات مکانيکی و دوامی
بتن پودری واکنشپذیر با توجه به مصالح مختلف و رژیم
عملآوری متفاوت نيز انجام شده است ].[12-1۶
با توجه به مطالعات محدود انجام گرفته در ایران بر روی
این نوع بتن ،در این مطالعه به بررسی ساخت بتن پودری
واکنشپذیر اصالح شده با مصالح بومی با ترکيبات آهکی
پرداخته شده است .مصالح ماسهای با ترکيبات آهکی ،عمده
مصالحی هستند که در کليه نقاط کشور بهوفور و با قيمت
مناسب یافت میشوند.
 -3برنامه آزمایشگاهی
در این مطالعهی آزمایشگاهی سعی شده است تا بر مبنای
مفاهيم اصلی بتن پودری واکنشپذیر و با استفاده از مصالح
موجود به شيوهای کامال اجرایی طرح اختالط بهينه بهدست
آید .برای این منظور طرحهای اختالطی تهيه شده و سپس
آزمایش مقاومت فشاری در سنين عملآوری  2۸ ،7و ۵۶
روزه بر روی نمونهها انجام گرفته است.
 -3-1مصالح مصرفی
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مصالح مصرفی در این آزمایش شامل سيمان ،آب ،سنگدانه،
ميکروسيليس و فوق روانکننده بوده است.
سيمان استفاده شده سيمان تيپ  2کارخانه سيمان
شهرکرد است .مشخصات شيميایی سيمان استفاده شده در
جدول  1نشان داده شده است .همانطور که از جدول
مشاهده میشود مقدار  A3Cاین سيمان کمتر از  7.۵درصد
میباشد ،در متون فنی توصيه شده که سيمان استفاده شده
دارای مقدار کم  A3Cو ترجيحا کمتر از  ۸درصد باشد ].[4
یکی از ویژگیهای سيمان مصرف شده در این مطالعه این
بوده است که درصد  A3Cپایين داشته است.
ميکروسيليس استفاده شده در این مطالعه به صورت پودر
بوده و از شرکت تجاری با نام ساشيمی تهيه شده و
مشخصات شيميایی آن در جدول  1نشان داده شده است.

آب به سيمان پایين و همچنين استفاده از ميکروسيليس
استفاده از فوقروان کننده برای دستيابی به روانی مناسب
اجتناب ناپذیر است ] .[17فوقروان کننده استفاده شده با
نام تجاری آبادگران و بر پایه پلیکربکسيالت اتر بوده است.
همچنين از آب شرب شهر شهرکرد به عنوان آب مصرفی
استفاده شده است.
با توجه به عدم نياز به اندازهگيری مقاومت کششی و
همچنين در دسترس نبودن الياف فوالدی در همهی
پروژههای اجرایی ،در این تحقيق از الياف فوالدی استفاده
نشده است.
جدول  :2دانه بندی مصالح سنگی استفاده شده

جدول  :1درصد ترکیبات شیمایی سیمان و میکروسیلیس
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جهت انجام آزمایشها دو نمونه طرح تهيه شده ،یکسری
از طرحها فاقد ميکروسيليس و سری دیگر حاوی
ميکروسيليس با مقادیر  1۰و  1۵درصد از وزن سيمان بوده
است .ابتدا طرح اختالطهای فاقد ميکروسيليس ساخته
شده و سپس با توجه به نتایج به دست آمده ،از نسبت آب
به سيمان  ۰/2۵برای مقادیر  1۰و  1۵درصد ميکروسيليس
استفاده شده است .نسبت سنگدانه به مواد سيمانی نيز در
طرحهای اختالط برای بهدست آوردن یک طرح بهينه
متفاوت بوده است .طرحهای اختالط در جدول  3نشان
داده شده است.
بدین ترتيب  3۰طرح اختالط جهت ساخت نمونهها تهيه
شده و برای هر طرح اختالط  9نمونه مکعبی 1۰×1۰×1۰
سانتیمتری جهت تعيين مقاومت فشاری  7روزه 2۸ ،روزه
و  ۵۶روزه ساخته شده است .فرآیند مخلوط کردن مصالح
مشابه با بتنهای معمولی انجام گرفته است .الزم به ذکر
است به علت سطح ویژه باالی ميکروسيليس قبل از اختالط

با توجه به اینکه دسترسی به سنگدانههای کوارتزی ساده
نيست و سنگدانههای رایج مصرفی در کشور سنگدانههای
آهکی میباشند و همچنين عدم صرفه اقتصادی استفاده از
سنگدانههای کوارتزی و با توجه به تحقيقات پيشين و عدم
تاثير زیاد این مورد بر روی خواص بتن برای این منظور در
این مطالعه از سنگدانههای شکسته رایج استفاده شده
است].[1۸
ماسهی طبيعی استفاده شده از نوع شکسته با وزن
مخصوص ظاهری  2.۶و جذب آب  2درصد ،دارای
دانهبندی استاندارد بوده است .دانهبندی ماسهی استفاده
شده در جدول  2نشان داده شده است .با توجه به نسبت
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نمره الک

درصد مانده
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با مقداری از آب طرح جداگانه مخلوط شده و در نهایت به
صورت دوغاب به طرح اضافه شده است .بدین ترتيب
نمونهها جهت آزمایش ساخته شده و قالبگيری شدهاند.

بعد از یک روز نمونهها از قالب خارج شده و تا زمان انجام
آزمایش در محلول آب آهک اشباع عملآوری شدند.

جدول  :3طرح های اختالط ،کیلوگرم بر مترمکعب
نسبت سنگدانه به
مواد سيمان

نسبت آب به مواد
سيمانی

فوق روان کننده

ميکروسيليس

آب

سنگدانه

سيمان

نام طرح

1

۰/2۵

1۶

۰

2۶9

1۰74

1۰74

S1

2

۰/3

11

۰

22۰

14۶۶

733

S2

3

۰/3۶

۸

۰

199

1۶۵۶

۵۵2

S3

4

۰/43

7

۰

1۸9

17۶۰

44۰

S4

۵

۰/43

۶

۰

1۶۰

1۸۵۵

371

S۵

۶

۰/۵

۵

۰

1۵۸

1۸9۶

31۶

S۶

7

۰/۵۶

4

۰

1۵۵

1932

27۶

S7

۸

۰/۶

4

۰

147

19۶۰

24۵

S۸

9

۰/۶۵

3

۰

144

19۸9

221

S9

1۰

۰/7

3

۰

141

2۰1۰

2۰1

1

۰/2۵

14.4۶

11۵.7

2۸9.2۵

11۵7

1۰41.3

2

۰/2۵

9.۸2

77.72

19۶.33

1۵42.۸

7۰7.۶

S2M1۰

3

۰/2۵

7.41

79.۸

14۸.2۰

171۰

۵13

S3M1۰

4

۰/2۵

۵.97

۶۸.2۵

119.44

1۸2۰

4۰9.۵

S4M1۰

۵

۰/2۵

4.۵7

۵2.2۵

91.44

1734.7

313.۵

S۵M1۰

۶

۰/2۵

3.۸3

4۰.۸

7۶.۵۸

1744.2

2۶۵.۵

S۶M1۰

7

۰/2۵

3.۶9

41.44

73.74

19۶۰

2۵3.۵

S7M1۰

۸

۰/2۵

3.1۵

3۵.24

۶3.۰1

19۰1

21۶.۸

S۸M1۰

9

۰/2۵

2.77

31.۶۸

۵۵.44

19۰۰.۸

19۰.۰۸

S9M1۰

1۰

۰/2۵

2.4۶

2۸.47

49.3۰

19۰۸.۶

1۶۸.72

S1۰M1۰

1

۰/2۵

14.۰۸

1۶۸.9۸

2۸1.۶3

112۶.۵۰

9۵7.۵3

*S1M1۵

2

۰/2۵

9.33

112.۰۵

1۸۶.۵۶

149۰.27

۶34.2۰

S2M1۵

3

۰/2۵

7.21

۸۶.۵1

144.19

173۰.2۵

49۰.24

S3M1۵

4

۰/2۵

۵.۵۶

۶۶.7۵

111.2۵

17۸۰.۰۰

37۸.2۵

1۵M4S

۵

۰/2۵

4.7۸

۵7.9۰

9۵.۵4

1922.2۸

324.24

1۵M۵S

۶

۰/2۵

3.93

4۶.۸3

7۸.۶1

19۰۶.۶۵

2۶7.۶۰

1۵M۶S

7

۰/2۵

3.44

4۰.94

۶۸.۸۸

193۶.3۸

234.۵۸

1۵M7S

۸

۰/2۵

3.13

37.۵4

۶2.۵۶

2۰24.7۵

212.71

1۵M۸S

9

۰/2۵

2.7۵

33.۰۵

۵۵.۰۸

19۸2.7۰

1۸7.2۶

1۵M9S

1۰

۰/2۵

2.۵4

3۰.27

۵۰.73

2۰29.۰1

172.۶3

1۵M1۰S

S1۰
*

S1M1۰

* عدد درج شده در جلوی  Mبه معنی درصد استفاده شده از ميکروسيليس می باشد.
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برای عملآوری نمونههای بتن پودری واکنشپذیر
روشهای مختلفی در تحقيقات به کار برده شده است.
رایجترین روشهای عبارتند از -1 :عملآوری در آب با
دمای معمولی ( 2۰درجه سلسيوس)  -2عملآوری در آب
با دمای باال ( 9۰درجه سلسيوس)  -3عملآوری تحت دما
و فشار باال در اتوکالو (بخار با دمای  19۰-1۶3و فشار
 119۰-۵۶۰کيلو پاسکال) .در این مطالعه با توجه به اینکه
هدف اجرایی بودن بتن در پروژههای رایج میباشد،
سادهترین روش عملآوری ،یعنی عملآوری در دمای
معمولی انتخاب شده است.
پس از رسيدن زمان آزمایش ،نمونهها از آب بيرون آورده
شده و توسط جک استاندارد  2۰۰۰kNمطابق با استاندارد

 11۶: Part 1۸۸1BSمورد آزمایش مقاومت فشاری قرار گرفته
شدند.
 -۴نتایج و تحلیل آزمایشها
نتایج مربوط به مقاومت فشاری طرحها در زمانهای
عملآوری  7روزه 2۸ ،روزه و  ۵۶روزه برای هر سه حالت
(بدون ميکروسيليس 1۰ ،درصد ميکروسيليس و  1۵درصد
ميکروسيليس) در تصاویر  2تا  ۵آورده شده است .همچنين
مقاومت نهایی ( ۵۶روزه) نمونهها در مقایسه با یکدیگر در
شکل  ۶نشان داده شده است.

شکل  :2مقاومت فشاری نمونههای فاقد میکروسیلیس
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شکل  :3مقاومت فشاری نمونههای حاوی  1۰درصد میکروسیلیس

شکل  :4مقاومت فشاری نمونههای حاوی  15درصد میکروسیلیس
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شکل  :5مقاومت فشاری  56روزهی کلیه طرحها در مقایسه با یکدیگر

در صورتی که نتایج از دید مقاومت بررسی شود و جنبهی
اقتصادی و ميزان مصرف مصالح مد نظر نباشد .مشاهده
میشود که نمونههای با نسب آب به سيمان  ۰.2۵و نسبت
ماسه به سيمان  1دارای بيشترین مقاومت است .در بين
این نمونهها ،طرح دارای ميکروسيليس به ميزان  1۰درصد
از مجموع مواد سيمانی دارای باالترین مقاومت بوده که
توانسته مقاومت  1۰3مگاپاسکال را کسب کند .با توجه به
اینکه در حالت استفاده از  1۵درصد ميکروسيلس،
درصدی از ميکروسيليس در واکنش پوزوالنی مصرف نشده
و به صورت غيرفعال در بتن باقی مانده ،نمونه حاوی 1۵
درصد ميکروسيليس نتوانسته مقاومتی بهتر از  1۰درصد
ميکروسيليس را کسب کند .با توجه به ساده سازیهای
انجام شده جهت اجرایی کردن طرح اختالط بتن پودری،
کسب مقاومت بيش از  1۰۰مگاپاسکال با مصالح معمولی
بسيار مناسب است .همچنين مشاهده میشود بدون
استفاده از ميکروسيليس و تنها با مصالح معمولی و محدود
کردن اندازه سنگدانه در طرح  ،S1مقاومتی در حدود 94
مگاپاسکال کسب شده که برای یک بتن بدون استفاده از
مواد کمکی خاص ،مقاومت مناسبی است.
طرحهای حاوی نسبت ماسه به سيمان باالتر از  ۵نتوانستند
مقاومت مناسبی را کسب کنند و در دامنهی متوسط
مقاومت قرار گرفتهاند .دليل این امر مقدار کم سيمان جهت

118

پر کردن فواصل بين سنگدانهها و ایجاد خلل و فرج زیاد در
بتن بوده است .ولی نسبتهای ماسه به سيمان  1تا ۵
مقاومتهای قابل قبولی را از خود نشان دادهاند.
نتایج تحقيق نشان داده که مقادیر کمی از ميکروسيليس
میتواند مقاومت ناشی از کسر مقدار زیادی سيمان را
پوشش دهد ،این مطلب میتواند در طرح اختالطها در
پروژههای عمرانی مورد توجه قرار گيرد .واکنش مناسب
پوزوالنی ميکروسيليس و خاصيت ریز پرکنندگی این ماده
در بتنهای پر مقاومت تاثير مهمی دارد و هم از لحاظ
مقاومت و هم از لحاظ دوام بتن مورد توجه است ]،19
.[2۰
 -۵بررسی اقتصادی
اگر قيمت هر کيلو آب  ۰.1تومان ،هر کيلو سيمان  1۰۰تومان،
هر کيلو ميکرو سيليس  ۵۰۰تومان ،هر کيلو ماسهه  1۰تومهان و
هر کيلو فوق روانکننده  ۶۰۰۰تومان در نظر گرفته شود هزینهه
توليد هر مترمکعب بهتن بهرای طهرحههای اخهتالط بهه صهورت
حدودی و با اصالحات محاسبه شهده و در جهدول  4نشهان داده
شده است .الزم به ذکر است که قيمتهها بهه صهورت ميهدانی از
سطح بازار تهيه شده است.
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با توجه به قيمهت حهدودی تمهام شهدهی مخلهوطههای بتنهی و
همچنين بررسی مقاومهت فشهاری مخلهوط هها مهی تهوان آنهاليز
اقتصادی مناسبی را برای اجرای بتن انجام داد.
همان طور که از قبهل ههم مشهخص بهود در طهرحههای مشهابه،
هزینهی طرح های حاوی ميکرو سيليس باالتر است و با توجه به
ميزان افزایش مقاومت انجام گرفته ،باید در هر پروژه با توجه به
نياز ،استفاده از ميکروسيليس ارزیابی شود.
در برخی طرحها مشاهده می شود که اثر ميکروسيليس میتوانهد
موثر واقع شود و هزینه را هم افزایش ندههد .همچنهين از نتهایج
مشاهده مهی شهود کهه در ایهن طهرحهها اسهتفاده از  1۵درصهد
ميکروسيليس اقتصادی نمیباشد.
با توجه به دامنه وسيع قيمت و مقاومت در پهروژه بها توجهه بهه
نياز باید آناليز اقتصادی انجام گيرد.
جدول  :4مقایسه قیمت بتن حاصل از طرح های اختالط
قيمت یک متر مکعب بتن (تومان)

نام طرح

21331۰

S1

1۵33۶۶

S2

1193۰۰

S3

1۰32۰1

S4

91299

S۵

۸۰2۵1

S۶

7۰۶۵۰

S7

۶7۸42

S۸

۸3۶۰4

S7M1۵

7۸7۵9

S۸M1۵

71297

S9M1۵

۶7۶۶2

S1۰M1۵

 -۶نتیجه گیری
در این مطالعه ی آزمایشگاهی جهت ساخت بتن پر مقاومهت بها
توجه به اصول ساخت بتن پودری واکهنش پهذیر اقهدام بهه ارائهه
طرح های اختالط با مصالح محلی شد .در ایهن رابطهه بها اصهالح
طرح اختالط بتن پودری واکنش پذیر اقدام بهه تهيهه  3۰طهرح
اختالط با نسبت های آب به سيمان و ماسه بهه سهيمان مختلهف
شد ،و مقاومت فشاری نمونهها اندازهگيهری شهد کهه نتهایج زیهر
بهدست آمد.
 نتایج آزمایشها نشان داده که با استفاده از مصالح محلهی و
روش عمههلآوری معمههولی و رعایههت اصههول صههحيح طههرح
اختالط میتوان به مقاومت فشاری بيش از  1۰۰مگاپاسکال
رسيد.
 بيشينه مقاومت در طرح دارای  1۰درصهد ميکروسهيليس و
نسبت ماسه به سيمان یک ( )1۰S1Mبهدست آمد.

 طههرحهههای حههاوی  1۵درصههد ميکروسههيليس بههه علههت در
دسترس نبودن هيدروکسيد کلسيم کافی جهت واکنش بهه
صورت اضافی در بتن باقی مانده و تهاثير مثبهت زیهادی در
عملکرد بتن نداشتهاند.

۵97۶4

S9

۵79۸1

S1۰

2۵9292

S1M1۰

1۸32۵1

S2M1۰

1۵21۶۰

S3M1۰

12۸۵9۸

S4M1۰

1۰1۸4۶

S۵M1۰

۸7۰3۰

S۶M1۰

۸74۶۶

S7M1۰

7۶9۰3

S۸M1۰

7۰199

S9M1۰

۶4۶9۸۵

S1۰M1۰

274914

S1M1۵

1۸9۵۸۵

S2M1۵

1۵2244

S3M1۵

121۸۸۰

S4M1۵

1۰۸۸49

S۵M1۵

924۵۸

S۶M1۵

 نتایج نشان دادند کهه تغييهرات در مشخصهات طهرح ههای
اختالط بتن پودری تاثير زیادی بر نتایج نداشته و در اصهل
پایين نگه داشتن نسبت آب به سيمان و کنتهرل بزرگتهرین
سایز سنگدانه دليل اصلی افزایش مقاومت در ایهن بهتن هها
است.
 آناليز اقتصادی نشان داده که میتوان بهتن پهر مقاومهت بها
هزینه قابل توجيه تهيه نمود.
 با توجهه بهه مقاومهت بهاال و عهدم اسهتفاده از مصهالح و یها
تکنولوژی ویژه در ساخت این بهتن ،انتظهار مهیرود از بهتن
پودری واکنشپذیر در پروژههای خاص استفاده شود.
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