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  زمان گیرش بتن پر مقاومتاثر میکروسیلیس روي 

  

موسی مظلوم
1  

  

  

  چکیده

  بتن هاي با مقاومت بسیار زیاد و داراي در صد هاي  اولیه و نهایی گیرش هاياین مقاله حاصل کارهاي آزمایشگاهی انجام شده روي زمان

در این . ي تعیین زمان هاي گیرش بتن استفاده شده استبرا) ASTM C 403( از روش مقاومت در برابر نفوذ . است میکروسیلیس متفاوت

دانستن زمان هاي گیرش . روش ابتدا بتن ساخته می شود و سپس با استفاده از الک نمره چهار سنگدانه هاي درشت آن جدا می گردند

ز حمل، ریختن در قالب، ویبره کردن  بتن در تعیین زمان مجاویژگیدر واقع این . بتن در برنامه ریزي عملیات اجرایی آن بسیار مهم است

 براي یافتن نقطه شروع جمع شدگی خود به به دست آمده از آزمایش زمان گیرش اولیه  نتیجه هاياز . و پرداخت سطحی بتن موثر است

نتیجه   .ی شودم استفاده  نیزدهد، خودي بتن، که بیشترین مقدار جمع شدگی در بتن هاي با مقاومت بسیار زیاد را به خود اختصاص می

  .دیابن  افزایش می اولیه و نهایی بتن  گیرش هاي نشان می دهند که با افزایش در صد میکروسیلیس  زمانپژوهش  اینهاي

  

  . زمان هاي گیرش، مقاومت در برابر نفوذ، بتن با مقاومت زیاد، میکروسیلیس :کلید واژه ها 

  

  

  مقدمه -1

 متفاوتزیاد در نقاط امروزه استفاده از بتن هاي با مقاومت 

براي باال . جهان به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است

بردن خواص مهندسی این بتن ها استفاده از مواد افزودنی 

میکروسیلیس در . ]1[ رایج گشته است متفاوتمعدنی 

حال حاضربه عنوان یکی از بهترین مواد افزودنی معدنی 

ه مخلوط باعث و اضافه کردن آن ببتن شناخته می شود 

 شودکاهش نفوذ پذیري و در نتیجه افزایش دوام بتن می 

]2[.  

 گیرش اولیه و نهایی بتن از نظر اجرایی  هايدانستن زمان

مرحله چرا که در برنامه ریزي . بسیار حائز اهمیت است

 عملیات اجرایی بتن از قبیل انتقال، در قالب متفاوت هاي

 موثر به طور کامل پرداخت سطحیدن و کرریختن، متراکم 

داشتن این اطالعات براي تصمیم گیري در خصوص . است

استفاده و یا عدم استفاده از افزودنی هاي تند گیر کننده و 

  در واقع گیرش . یا کند گیر کننده نیز بسیار ضروري است

بتن را می توان لحظه تبدیل بتن تازه به یک جسم جامد 

  ممکن براي حمل گیرش اولیه آخرین زمان . کردمعرفی 

بتن را تخمین می زند و گیرش نهایی نشانگر نقطه شروع 

  .]3[ایجاد مقاومت مکانیکی در آن است 

  

  

  

  پیشنهاد کرده است که  (JCI)اخیرا انجمن بتن ژاپن 

اندازه گیري جمع شدگی خود به خودي بتن، که یکی از 

مسایل بسیار مهم در بتن هاي با مقاومت زیاد است، پس از 

.]4[شود یرش اولیه بتن آغاز گ

بتن توانمند باید در سنین اولیه به طور کامل مورد توجه 

 مثال، بتن تازه ممکن است در هنگام براي. قرار گیرد

دا تشکیل اسکلت داخلی خود دچار آب انداختگی و یا ج

له تغییر حجم بتن در همچنین مسأ. شدگی دانه ها گردد

 در این سن که بتن هنوز البته. این زمان بسیار مهم است

 دارا بودن خاصیت پالستیک، ظرفیت دلیلنگرفته است، به 

کرنشی زیادي در کشش دارد و احتمال ایجاد ترك در آن 

 در این هنگام می تواند باعث اما جمع شدگی. زیاد نیست

 که ناحیه انتقال بین خمیر و سنگدانه ضعیف شود و شود

شدن افزایش خشک در سنین باالتر جمع شدگی ناشی از 

نکته دیگراین است که پس از تشکیل اسکلت  . ]5[ یابد

در این . کندداخلی بتن، این ماده شروع به گیرش اولیه می 

سنین ظرفیت کرنشی بتن در کشش، در مقایسه با بتن 

سخت شده، بسیار کم است و در نتیجه نسبت به ترك هاي 

نه متاسفا. ناشی از جمع شدگی بسیار حساس می باشد

تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می دهند که در 
گروه عمران،  دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت  ،یاراستاد -1

  moospoon@yahoo.com                شهید رجایی تهراندبیر 
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اغلب موارد، حداکثر جمع شدگی خود به خودي اولیه در 

نکته قابل توجه دیگر بتن در . ]5[این زمان اتفاق می افتد 

این فشار به . استاین سن اهمیت فشار موئینه داخلی آن 

  وشودرطوبت نسبی فضاهاي موئینه داخل بتن مربوط می 

در نتیجه جمع شدگی خود  .می یابدافزایش  آن  کاهشبا

رطوبت نسبی داخلی به خودي بتن در این سن با کم شدن 

   .]5[آن زیاد می شود 

   

  مصالح مصرفی -2

سـیمان  : نـد از   ا مصالح استفاده شده در این تحقیق عبـارت       

پرتلند معمولی ، میکروسیلیس ، ماسه رودخانه اي طبیعی ،          

 روان کننده باالد اکثر اندازه ده میلیمتر و     شن کوارتزي با ح   

نسبت هاي اختالط بتن    . از جنس پلی سولفونات وینیل      اي  

هاي ساخته شده  و مقاومت هاي بیست و هـشت روزه آنهـا      

  .  آمده اند1در جدول 

  

  یات کامل نسبت هاي اختالطیجز 1جدول 

% 15بتن داراي 

  میکروسیلیس

% 10بتن داراي 

  میکروسیلیس

% 5اراي بتن د

  میکروسیلیس

بتن بدون 

  میکروسیلیس
  مخلوط

   (kg/m3) سیمان  450  5/427  405  5/382

  (kg/m3) میکروسیلیس  ---  5/22  45  5/67

   (kg/m3) شن  1125  1125  1125  1125

   (kg/m3) ماسه  675  675  675  675

    (kg/m3) آب  126  126  126  126

  نسبت آب به مصالح سیمانی  28/0  28/0  28/0  28/0

  (kg/m3) فوق روان کننده  14  14  14  14

  (kg/m3) وزن مخصوص پالستیک  2407  2424  2402  2383

  (MPa)  روزه28مقاومت   7/86  7/105  9/113  5/117

    (mm) اسالمپ  100  200  150  70

  

  روش آزمایش - 3

ASTM)   (از روش مقاومــت در برابــر نفــوذ C  بــراي 403

هـایی بـتن اسـتفاده شـده     تعیین زمان هاي گیرش اولیه و ن     

در این روش ابتدا بتن ساخته مـی شـود و سـپس بـا               . است

   استفاده از الک نمره چهار سـنگدانه هـاي درشـت آن جـدا             

 در برابـر نفـوذ      مقـدارهاي این آزمایش بر اسـاس      . شوندمی  

 میلیمتـر در خمیـر      t 25 2یک میلـه فـوالدي بـه انـدازه            

ادیر مقاومـت   طبق تعریـف وقتـی کـه مقـ        . استوار می باشد  

 مگاپاسـکال   6/27 و   5/3خمیر در برابر نفوذ بـه ترتیـب بـه           

البتـه  . برسند، گیرش هاي اولیه و نهایی حاصل مـی شـوند          

سـوزن  گیرش را مـی تـوان بـا اسـتفاده از روش             هاي  زمان  

 و ( BS 4550 ) آیین نامـه انگلـستان   عنوان شده در ویکات 

    زن گیلمـور و یـا سـو    (ASTM C 191)یا آیین نامه آمریکـا  

) ( ASTM C 266  

  

امـا روش هـاي فـوق بـراي بـتن چنـدان             . کـرد تعیین  نیز   

چرا که  نسبت آب به مصالح سیمانی بکـار           ،نیستندمناسب  

رفته در این روش ها با این نـسبت در بـتن متفـاوت اسـت                

تنهــا روش اســتاندارد، کــه در ایــن تحقیــق نیــز از آن ]. 6[

  .استر برابر نفوذ استفاده شده است، روش مقاومت د

  

   و بحثنتیجه ها -4

 مقدار مقاومـت در برابـر نفـوذ مخلـوط           یکدر شکل شماره    

 . بر حسب زمان به تصویر کـشیده شـده اسـت           متفاوتهاي  

زمانی که مقدار ASTM C 403    ه شده دریطبق  روش ارا

 6/27  و    5/3مقاومت در برابر نفوذ مـالت بـه ترتیـب برابـر             

ش هـاي اولیـه و نهـایی حاصـل مـی            مگاپاسکال باشد، گیر  

۶۶
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بدون میكروسیلیس

5% میكروسیلیس

10% میكروسیلیس

15% میكروسیلیس

 گیرش هـاي اولیـه و       مقدارهاي دودر جدول شماره    . گردند

.    آمده اندمتفاوتنهایی مخلوط هاي 

  

  

  

  مقاومت در برابر نفوذ بتن 1شکل

  

 گیرش هاي اولیه و نهایی مخلوط هاي مقدارهاي 2جدول 

متفاوت

گیرش نهایی

  )ساعت(

گیرش اولیه

  )ساعت(
  مخلوط

  بتن بدون میکروسیلیس  994/4  674/7

  میکروسیلیس % 5بتن داراي   309/6  460/8

  میکروسیلیس% 10بتن داراي   728/6  73/8

  میکروسیلیس% 15بتن داراي   861/8  927/10

 نشان می دهند که جایگزینی میکروسیلیس       نتیجه هاي باال  

 گیرش اولیه و نهـایی را      مقدارهايبه جاي بخشی از سیمان      

الزم به ذکر است که این افزایش با بیـشتر      . افزایش می دهد  

 بـدان  این نکتـه     .شودشدن درصد میکروسیلیس افزوده می      

علت است که میکروسیلیس در ابتدا از نظر شیمیایی فعـال           

 و در واقــع پــس از هیدراتاســیون ســیمان و تولیــد  نیــست

فعالیـت پـوزوالنی    توانـد    هیدروکسید است که مـی    کلیسم  

در واقــع چــون بــا افــزایش    ] . 7[خــود را آغــاز کنــد   

میکروسیلیس مقدار سیمان مخلوط کاهش می یابـد، زمـان      

بیــشتري الزم اســت کــه بــتن جــوان داراي ســیمان کمتــر 

البته با  . مقاومت در برابر نفوذ مشخصی را از خود نشان دهد         

ت افزایش مقدار میکروسیلیس و کاهش مقدار سیمان، نـسب        

این موضوع نیز   . فوق روان کننده به سیمان افزایش می یابد       

می تواند به عنوان دلیل افـزایش زمـان گیـرش بـا افـزایش               

در این تحقیق بـا رسـیدن       . شودمقدار میکروسیلیس عنوان    

میزان میکروسیلیس جایگزین سیمان به حد پانزده درصـد،         

و % 80  حـدود میزان گیرش اولیه و نهـایی بـتن بـه ترتیـب        

این نتیجه با یافته هاي برخی دیگـر از         . افزایش یافتند % 40

 ] 8[آقایــان خــدر و ابوزیــد . محققـین نیــز هماهنــگ اسـت  

ـ            جـاي  ه  گزارش کرده انـد کـه جـایگزینی میکروسـیلیس ب

بخشی از سیمان زمان گیرش اولیه بتن داراي میزان مـشابه       

نسبت آب به سیمان و مقـدار مـساوي فـوق روان کننـده را        

ــزایش د ــدار  اف ــتن مق ــاال رف ــا ب ــزایش ب ــن اف اده اســت و ای

 نتیجـه هـاي   . میکروسیلیس جـایگزین، بیـشتر شـده اسـت        

ن  نیز نـشانگر ایـ  ] 9 و 10[تحقیقات الشمسی و همکارانش  

گیـرش خمیـر را      واقعیت است که میکروسیلیس زمان هاي     

آنها این پدیده را به دلیـل کـاهش مقـدار           . افزایش می دهد  

ن خمیر در سـاعت هـاي اولیـه         سیمان، که باعث سخت شد    

 تحقیق دیگري نـشان     نتیجه هاي . می شود، عنوان کرده اند    

میکروسیلیس بـه بـتن     % 10و  % 5می دهد که اضافه کردن      

بدون فوق روان کننده باعث کمی افزایش در زمـان گیـرش            

همچنین میزان افزایش فوق در نسبت آب       . ]11[شده است   

ـ   جـایگزینی   % 15 و میزان    4/0به سیمان    ه میکروسـیلیس ب

علـت ایـن موضـوع     . جاي سیمان به شدت بیشتر شده است      

افزایش قابل توجه در مقدار فوق روان کننده مـصرف شـده            

البته برخی محققین هـم گـزارش کـرده         . عنوان گشته است  

اند که استفاده از میکروسیلیس در زمان هاي گیـرش بـتن            

البته . ]12 و   13[هاي بدون فوق روان کننده بی تاثیر است         

گزارشی هم وجود دارد که در بتن هاي داراي نـسبت هـاي             

آب به سیمان کم و فوق روان کننده، میکروسـیلیس زمـان            

ــد     ــی ده ــاهش م ــرش را ک ــین   . ]13[گی ــل ب ــر متقاب اث

 مصرف شـده در ایـن       ویژهمیکروسیلیس و فوق روان کننده      

تحقیق می تواند باعث ایجاد کاهش زمان گیرش فوق شـده           

          . باشد

  

  گیري نتیجه -5

دست آمده از این تحقیق حـاکی از افـزایش          ه  نتیجه اصلی ب  

ـ            تن در صـورت وجـود      زمان هـاي گیـرش اولیـه و نهـایی ب

همچنین ایـن مطالعـه نـشان مـی         .  می باشد  میکروسیلیس

دهد که افـزایش میـزان میکروسـیلیس جـایگزین سـیمان            

ذکـر ایـن نکتـه      . مقدار کند گیري مخلوط را افـزوده اسـت        

وري است که در تمام آزمایش هاي انجـام شـده در ایـن       ضر

پژوهش مقدار و نوع فـوق روان کننـده مـصرف شـده ثابـت       

  ي ظریـه در صورت عـدم رعایـت ایـن موضـوع ن          . بوده است 

ــزان     ــان می ــزایش همزم ــه اف ــین آن اســت ک ــب محقق غال

۶٧
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میکروسیلیس و فوق روان کننده در مخلوط نیـز بـر میـزان             

   . کند گیري بتن می افزاید

  

  مراجع - 6
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