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استادیار بخش فناوری بتن مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
مجتبی حاجی مهدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانشبنیان نانو بتن امین
محمدعلی یعقوبی

کارشناس ارشد سازه از دانشگاه ازاد اسالمی و مدیر کارخانه در شرکت دانش بنیان نانو بتن امین
چکیده:

ورود آب و یونهای مخرب همراه با آن به داخل بتتن اججملته مهت تترین عوامتل تهدیدکننتده پایتایی ستاجههتای بتنتی

میباشند .استئاراتهای کلسی و روی بهعنوان در دست رستترین متواد بتهدستتآمتده اج استیدهای چترب اادرنتد بتا
ایجاد یکالیه آبگریز در منافذ مویینته و تغییتر در کشت

ستححی دیتواره ایتن منافتذ سترعت انتقتاط رتوبتت را بته

داخل منافذ مویینه بتن در شرایط عتد وجتود فشتار هیتدرو استتاتیک کتاه

دهنتد .اجایتنرو در محالعته حارتر ا تر

استئاراتهای کلسی و روی بهعنوان مواد افزودنی نت بنتد روی مشخصتات مکتانیکی و دوا بتتنهتای رایتج (بتا نستبت
آب به سیمان  )0/74بررسی شده است .بته همتین منظتور استتئارات کلستی و استتئارات روی بته مخلتو هتای بتنتی

عادی و خمیرهای سیمان ارافه شده و تأ یر آنها روی ویژگتیهتای بتتن و خمیتر تتاجه شتامل کتارایی و درصتد حبتاب
هوای بتن جمانگیرش خمیتر ستیمان مشخصتههتای بتتن ستختشتده شتامل مقاومتت فشتاری مقاومتت الکتریکتی
جذب آب مویینه جذب آب حجمی و مهاجرت تستریع شتده یتونهتای کلرایتد موردبررستی اترار گرفتته استت .نتتایج
نشان داده است که این مواد در غلظت نرماط و جمتانگیترش خمیتر ستیمان استتاندارد و همننتین درصتد حبتاب هتوای

بتن تاجه تتأ یر محسوستی نداشتتهانتد امتا نتتایج آجمتای

هتای بتتن ستختشتده نشتان داد کته بتا افتزای

استئاراتها مقاومت فشاری جذب آب حجمی و مویینه بتتن کتاه
روی در مقداری معادط  2کیلتوگر در یتک مترمکعت

متییابتد .بتهتتوریکته استتئاراتهتای کلستی و

( 0/5درصتد وجن ستیمان) جتذب آب نتی ستاعته و عمت نوتو

مویینه را بهتور میانگین  57۵و  25۵نستبت بته بتتن کنتترط کتاه

دادهانتد امتا ایتن متواد بته دلیتل عتد تغییتر در

ساختار منافذ مویینه بتن باعث تغییتر اابتلتوجته در مقاومتت الکتریکتی و رتری
کلراید نشدهاند.

کلمات کلیدی :افزودنیهای ن بند استئارات کلسی

مقتدار

مهتاجرت تستریع شتده یتونهتای

استئارات روی دوا نوو پذیری

نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی ،انجمن علمی بتن ایران ،سال سوم ،شماره یک،شماره پیاپی ،5بهار و تابستان 1397

81

مقدمه
نفوذ آب به داخل بتن چه از طریق مکش مویینه و چهه بههوسهیهه فشهار هیهدرو اسهتاتیک ،نههتنهها خهود زمینههسهاز بسهیاری
از خرابیهای فیزیکهی و شهیایایی بهتن مهی شهود ،بهکهه زمینهه را نیهز بهرای انتقها یهونهها و امهالم مخهرب بهه داخهل بهتن
فههراهم مههیکنههدک کههاهش نسههبت آب بههه سههیاان و اسههتفاده از مههواد ههایگزین سههیاان از اهههه روشهههایی اسههت کههه هههت
محدود ناودن ورود آب بهه بهتن هاهواره مهدنظر مهندسهان و ژووهشهگران بهوده اسهت ][1ک گرچهه مهوارد ذکرشهده مهیتوانهد
به محدود شدن آب وارده به داخهل بهتن بیانجامهد امها بهتن ههی گهاه بههطهور مطههق نفوذناژهریر ناهیشهود زیهرا بهتن دارای
تخهخل و ریزترکهای ذاتی اسهت و بهه هاهین د،یهل ،آب مهیتوانهد تحهت فشهار هیهدرو اسهتاتیک یها فرآینهد مکهش مویینهه
بههه داخههل آن نفههوذ ناایههدک در کنههار روشهههای ذکرشههده ،اسههتفاده از افزودنههیهههای شههیایایی کاهنههده نفوذژههریری ماننههد
افزودنیهای نم بند نیز اخیراً مدنظر ژووهشگران قرار گرفته است][2ک
شههکل 1وضههعیت قطههره آب را در منافههر مویینههه نههم بنههدی شههده و نههم بنههدی نشههده نشههان مههی دهههد ،طبههق ایههن شههکل،
افزودنی های نم بند با ایجاد یهکالیهه آب گریهز در دیهواره منافهر مویینهه باغهی تدییهر در زاویهه تاهاس آب بها دیهواره منافهر
مهیشههوند و از ایههن طریههق مهیتواننههد نفوذژههریری بههتن را در شهرایج غههدا و ههود فشههار هیهدرو اسههتاتیک کههاهش دهنههدک بههر
اساس قوانین فیزیک ،زمانی که  θ>۰۹مهی باشهد ،اذبهه مو،کهو،ی بهه و هود آمهده بهین مهایع و بهتن ،باغهیتهر شهدن سهط
منافههر مویینههه بههتن ،رخههداد ژدیههده مههویینگی در ،و،ههههههای مویینههه و درنتیجههه ههرب آب توسههج بههتن مههیگههردد امهها بهها
افزایش زاویه تااس آب با سط منافر کهه بههواسهطه الیهه آبگریهز ناشهی از مهواد افزودنهی نهم بنهد ایجهاد مهیشهود ،نیهروی
موردنیاز بهرای تهر شهدن سهط  ،رخهداد ژدیهده مهویینگی و درنتیجهه هرب آب توسهج بهتن افهزایش یافتهه و بهدین طریهق،
نفوذ مویینهه و میهزان آب هربشهده ،محهدود مهیشهود][3ک از طهر دیگهر هاهانطهور کهه از مکانیسهم غاهکهرد ایهن مهواد
مشخص است ،به د،یل غداتدییر در ساختار منافر مویینه ،آب میتواند تحت فشار هیدرو استاتیک وارد بتن شودک

ا،ف

ب

مروری بهر ژهووهشههای انجهااشهده ،نشهان مهیدههد کهه از طیهف گسهتردهای از مهواد بهرای نهم بنهدی بهتن اسهتفاده شهده
استک ژووهش آگوس موریتهو 1نشهان دهنهده غهدا تیریرگهراری اسهتتارات کهسهیم بهر مقاومهت بهتنههای غهادی بها نسهبت آب
به سیاان  ۹/22اسهت][2ک ژهووهشههای دیگهری از افهزایش مقاومهت فهوا بهتنههای نهم بنهدی شهده بها اسهتتارات کهسهیم و
مههالتهههای آهکههی هههوادهی شههده و نههم بنههدی شههده بهها او،تههات سههدیم و اسههتتارات کهسههیم تهها  %۰۹نسههبت بههه بههتن کنتههر
حکایههت دارد[]5ک ایههن در حهها،ی اسههت کههه یههک ژههووهش دیگههر حههاکی از کههاهش  %5۹و  %۰۹مقاومههتهههای فشههاری و
خاشههی مههالتهههای آهکههی متاکههاحو،نی حههاوی اسههتتارات اس هت][۰ک دامههین 2و هاکههارش نیههز بهها اسههتفاده از سههه نههم بنههد
مختهههف در بههتنهههای سههبک هههوادهی شههده ،تههیریر متفههاوتی از هرکههداا از ایههن مههواد بههر مقاومههت فشههاری را مشههاهده
ناودن هد[]7ک هنههو ونههو 3و هاکههارانش نیههز نشههان دادنههد کههه ههایگزینی سههیاان بهها خاکسههتر ،جههن کا ههر باغههی تدییههر در
مقاومههت و چگهها،ی بههتن و خایرسههیاان حههاوی ایههن مههواد ناههیشههود][8ک یهها  2و هاکههارانش نیههز نشههان دادنههد کههه مقاومههت
فشههاری  28روزه بههتنهههای حههاوی سههتگدانههههای بازیههافتی و  %1مههاده نههم بنههد بههر ژایههه سههیالن سیهوکسههان %3۹ ،کههاهش
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مههییابههد][۰ک تیتههار،ی 5و هاکههارانش نیههز نشههان دادنههد کههه نههم بنههدی بهها هاههین ژایههه باغههی کههاهش  %15تهها  %23بههتنهههای
تههرکخههورده و تههرک نخههورده در سههن  28روز م هیشههود] 12 ،1۹و [13ک بهههطههورکهی افزودنههیهههای نههم بنههد بهها اخههال در
فرآیند مویینگی ،رب آب بهتن و مهالت سهیاان را بههشهدت کهاهش مهیدهنهد ،بههطهوریکهه ژهووهشههای فراوانهی حهاکی
از کههاهش مقههدار آب ههربشههده در فرآینههد مههویینگی نسههبت بههه ناونههه کنتههر از  %۰۰تهها  %۰8اسههت] 15 ،1۹ ،۰ ،5و [1۰ک
در ایههن ژههووهشههها از دوزهههای مختهههف او،تههات سههدیم ،اسههتتارات کهسههیم ،اسههتتارات روی ،اسههتتارات آ،ومینیههوا و نههم
بنههدهای بههر ژایههه سههیالن سیهوکسههان در مههالتهههای بتنههی ،آهکههی -ژههوز والن هی ،آهکههی هههوادهی شههده و مصهها ،آ ههری
استفاده شهده اسهتک بها تو هه بهه کهاهش چشهاگیر هرب آب مویینهه ،کهاهش هرب آب حجاهی کوتهاهمهدت از  %2۹ا،هی
 %۰5در بتنها و مالتهای حاوی مهواد نهم بنهد کهه در مطا،عهات ژیشهین بیهان شهده اسهت ،منطقهی بهه نظهر مهیرسهد]۰ ،7
و [12ک کههاهش خههوردگی میهگردههها تهها  %۰5در بههتن تههرک نخههورده حههاوی اسههتتارات کهسههیم و سههیالن سیهوکسههان در
نسههبتهههای آب بههه سههیاان  ۹/22ا،ههی  ۹/7۹و افههزایش میههزان خههوردگی در ناونههههههای تههرکخههورده حههاوی سههیالن
سیهوکسان در نسهبت ههای آب بهه سهیاان ذکرشهده ،گهزارش شهده اسهتک ا،بتهه در ایهن ژهووهش د،یههی بهرای ایهن مشهاهده
اراحههه نشههده اسههتک] 11و [17ک کههاهش  %5۹در غاههق نفههوذ آب نیههز در بههتنهههای حههاوی اسههتتارات کهسههیم در نسههبت آب بههه
سیاان  ۹/22از سایر نتایج ژهووهش ههای ژیشهین بهوده اسهت ،هرچنهد ایهن نتیجهه گیهری بها تو هه بهه مکانیسهم غاهکهردی
این مواد یر منطقی به نظر می رسدک ][2
نگاهی به ژووهشهای انجهااشهده کهه ا هه بههمنظهور بهبهود مشخصهات مهالت سهیاان انجهاا شهده اسهت ،نشهان مهیدههد
ژارامترهههای دوامههی مههالتهههای مختهههف بهههویههوه ههرب آب حجاههی کوتههاهمههدت و ههرب آب مویینههه در صههورت اسههتفاده از
افزودنیهای نم بند بهبود می یابد امها تو هه کاتهری بهه کهاربرد ایهن مهواد در بهتن شهده اسهتک بههطهور مشهخص تهیریر ایهن
مواد بر مقاومت ا،کتریکی ،ضهری مهها رت تسهریعشهده یهونههای کهرایهد و هرب آب حجاهی بهندمهدت بهتنههای حهاوی
ایهن مههواد در ژهووهشهههای ژیشهین بهههصهورت کامههل مطا،عهه نشههده اسهتک بههر ایهن اسههاس ،ژهووهش حاضههر باههد بررسههی
ژارامترهههای ذکرشههده ،بههتنهههای حههاوی اسههتتارات کهسههیم و اسههتتارات روی را کههه در ایههران در دسههترس مههیباشههند،
موردبررسههی قههرار مههیدهههدک بههدین منظههور ،بههتنههها و خایرهههای سههیاانی حههاوی مقههادیر مختهفههی از اسههتتارات کهسههیم،
استتارات روی و ترکی آنها ساخته شده و رفتارشان با رفتار آزمونههای کنتر مقایسه شده استک
 -2برنامه آجمایشگاهی
 -1-2مصالح

۰

سیاان ژرتهند بهکاررفتهه بهرای سهاخت مخههو ههای بتنهی ،سهیاان ژرتهنهد نهو  2بها چگها،ی  3/15گهرا بهر سهانتیمتهر و
نرمی (بهین)  31۰۹سهانتی متهر مربهع بهر گهرا ،منطبهق بهر ا،زامهات اسهتاندارد  ISIRI 389مهیباشهد کهه آنها،یز شهیایایی آن
در دو  1آمده استک
شن 7و ماسه 8مصرفی از نو طبیعی با اندازه ( 2/75-25میهیمتر) و ( ۹-2/75میهیمتر) بوده که مشخصات و دانهبندی آنها در
دو  2و شکل  1وشکل  2آمده استک آب مصرفی ،آب شهری تصفیهشده است که با ا،زامات استاندارد  ASTM 1602تطابق
دارد و هاچنین استتارات کهسیم و روی بهکاررفته در این ژووهش ،محصو شرکت فنآوران شیای تجزیه میباشدک استتارات
روی و کهسیم ژودرهای سفید رنو و نامحهو در آب با چگا،ی  12۹گرا بر ،یتر می باشند
جدوط  -1آنالیز شیمیایی سیمان پرتلند مصرفی (درصد وجنی)

ناا ترکی

CaO

SiO2

Al2O3

Fe2O3

MgO

K2O

Na2O

C3S

C2S

C3A

C4AF

درصد ترکی

۰2/2

2۹/7

2/7

2/۹

1/3

۹/۰5

۹/32

۰۹

12

۰

12

Titarelli 5
 6تو،ید شرکت سیاان د،یجان
 7تو،ید شرکت دانش بنیان نانو بتن امین
 8تو،ید معدن شن گستر کویر
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جدوط  -2وجن مخصوص و چگالی مصالح سنگدانه

مصا،

وزن مخصوص اشبا سط خشک

درصد رب آب

شن

2/۰7

1/1

ماسه

2/۰5

2/3

شکل  -1دانهبندی بندی ماسه مصرفی به همراه حدود INSO 302

شکل  -2دانهبندی شن مصرفی به همراه حدود INSO 302

 -2-2ترحهای مخلو

بههرای بررسههی ارههر اسههتتارات روی و اسههتتارات کهسههیم بههر ژارامترهههای مههوردنظر 7 ،مخهههو بههتن بهها نسههبت آب بههه سههیاان
 ۹/27و غیههار سههیاان  2۹۹کیهههوگرا بههر مترمکع ه و  2خایههر سههیاان اسههتاندارد سههاخته شههده اسههت کههه طههرم مخهههو
آنها ۰در دو  3و دو  2اراحه شده است

9طرمهای مخهو بر اساس روش مهی طرم مخهو اراحه شدهاند
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سیاان

ناا
مخهو

آب

جدوط  -3ترح مخلو بتنهای ساختهشده

شن

ماسه

نو استتارات

مقدار
استتارات
((kg/m3

مقدار استتارات
(درصد وزنی سیاان)

-

۹/25

( (kg/m

( )kg/m

بند (kg/m

( (kg/m

Co

2۹۹

188

7۹8

1۹53

-

Ca-1

2۹۹

188

7۹8

1۹53

کهسیم

1

Ca-2

2۹۹

188

7۹8

1۹53

کهسیم

2

۹/5۹

Zn-1

2۹۹

188

7.8

1۹53

روی

1

۹/25

Zn-2

2۹۹

188

7.8

1۹53

روی

2

۹/5۹

Mi-1

2۹۹

188

7.8

1۹53

کهسیم و روی

1

۹/25

Mi-21۹

2۹۹

188

7.8

1۹53

کهسیم و روی

2

۹/5۹

3

3

3

3

جدوط  -7ترح مخلو خمیرهای سیمان ساختهشده
سیاان ()g

آب ()g

نو استتارات

مقدار استتارات ()g

مقدار استتارات
(درصد وزنی سیاان)

ناا مخهو
Co

۰5۹

157

-

-

-

11Ca-3.25

۰5۹

157

کهسیم

3/25

۹/5۹

Zn-3.25

188

157

روی

3/25

۹/5۹

12Mi-3.25

188

157

کهسیم و روی

3/25

۹/5۹

 -3-2برنامه آجمای

ها

 -1-3-2آجمای

های بتن و خمیرسیمان تاجه

 -2-3-2آجمای

های بتن سخت شده

آزمههایشهههای کههارایی و سههنجش درصههد حبههاب هههوای بههتن تههازه بههه ترتیه طبههق اسههتانداردهای  INSO 3203-2و
 3520بالفاصهه ژس از سهاخت بهتن تهازه انجهاا شهدهانهدک بهرای انجهاا آزمهایش زمهانگیهرش نیهز ابتهدا هظهت نرمها خایهر
سهیاان کنتهر و خایرههای حهاوی اسهتتارات هها طبهق اسهتاندارد  ISIRI 11895بههدسهتآمهده اسهت و ژهسازآن ،آزمهایش
زمانگیرش طبق استاندارد  INSO 392روی این خایرها ،انجاا شده استک
INSO

بههرای آزمههایش مقاومههت فشههاری در سههنین  28 ،12و  ۰۹روز ،میههانگین مقاومههت فشههاری دو آزمونههه طبههق اسههتاندارد
 INSO 1608-3گهزارش شههده اسههتک بهرای آزمههایش هرب آب مویینههه ،میهانگین نتههایج سهه آزمونههه در سههنین  28و  ۰۹روز
طبهق اسهتاندارد  ASTM C1585گهزارش شهده اسهتک ذکهر ایهن نکتهه ضهروری اسهت کهه ههت انجهاا ایهن آزمهایش ،کهیهه
آزمونه ها باید در رطوبت یکسان تحهت آزمهایش قهرار گیرنهد ،امها در ایهن ژهووهش بهه های شهرایج رطهوبتی او،یهه آزمونهههها
که در استاندارد  ASTM C1585ذکهر شهده اسهت ،آزمونهه هها تها رسهیدن بهه وزن رابهت در گرمخانهه خشهک شهدهانهدک بهرای
آزمهایش هرب آب حجاهی ،میهانگین درصهد آب هرب شهده توسهج سهه آزمونهه کهه طبهق اسهتاندارد BS1881: Part 122
بهدستآمده ،گهزارش شهده اسهتک هرب آب نهیمسهاغته (بههغنهوان هرب آب کوتهاهمهدت) و هرب آب  21روزه (بههغنهوان
ههرب آب بهندمههدت) آزمونههههههای خشههک گههزارش شههده اسههتک بههرای آزمههایش مههها رت تسههریعشههده یههون هههای کهرایههد،

 10در مخهو های  Mi-1و  Mi-2از کل مقدار استتارات ،نیای به استتارات کهسیم و نیای به استتارات روی اختصاص داده شده استک
 11در خایرهای ساخته شده ،مقادیر ذکر شده از استتارات به خایر کنتر اضافه شده استک
 12در این خایر از کل مقدار استتارات ،نیا ی به استتارات کهسیم و نیم دیگر به استتارات روی اختصاص داده شده استک
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میههانگین ضههرای مههها رت تسههریعشههده سههه آزمونههه طبههق اسههتاندارد  INSO 21479تعیههین و گههزارش شههده اسههتک الزا بههه
ذکر است که بهرای آزمهایشههای هرب آب حجاهی و مویینهه و آزمهایش مهها رت تسهریعشهده یهون ههای کهرایهد ،از یهک
آزمونههه اسههتوانهای  1۹×2۹سههانتیمتههری ،سههه آزمونههه بههرش خههورده  1۹×5سههانتیمتههری ،تهیههه شههده و آزمههایش مههوردنظر
روی آن ها انجهاا شهده اسهت و نهایته ًا بهرای آزمهایش مقاومهت ا،کتریکهی ،میهانگین  8انهدازهگیهری از یهک آزمونهه اسهتوانهای
طبههق  AASHTO T358در سههنین  28 ،12و  ۰۹روز بههر روی ناونههه هههای کههامال اشههبا کههه بالفاصهههه از حوضههچه غاههل
آوری خارج شده اند ،گزارش شده استک

 -3نتایج و بحث

 -1-3نتایج آجمای

های بتن و خمیرسیمان تاجه

شکل  3کهارایی بهتن کنتهر در مقایسهه بها بهتنههای حهاوی درصهدهای مختههف اسهتتاراتههای فههزی را نشهان مهیدههدک
این ناودار نشان می دهد که استفاده از ایهن مهواد در مخههو بهتن ،باغهی کهاهش کهارایی بهتن تهازه مهیگهردد بههطهوریکهه
بهها اسههتفاده از اسههتتارات کهسههیم و اسههتتارات روی و ترکیه اسههتتارات ههها تهها  2کیهههوگرا در مترمکعه  ،اسههالمب بههتن تههازه
 %۰2کههاهش مههییابههد از ایههن شههکل مشههخص اسههت کههه در صههورت اسههتفاده از  1کیهههوگرا در مترمکعهه بیشههترین و
کاتههرین میههزان کههاهش در اسههالمب مربههو بههه ترکی ه اسههتتارات ههها و اسههتتارات روی بههوده اسههتک هاچنههین شههکل ،2
درصد هوای بتن تازه در ناونه بهتن کنتهر و بهتنههای حهاوی مقهادیر مختههف مهاده نهم بنهد را نشهان مهیدههدک طبهق ایهن
ناودار استتارات ها باغی افزایش درصهدهوای بهتن تهازه شهده انهد هرچنهد ناهودار نشهان مهی دههد کهه ایهن افهزایش چنهدان
قابلتو ه نایباشدک

شکل  -3مقایسه کارایی بتن تاجه در بتن کنترط با بتنهای حاوی افزودنی ن بند

شکل  -7مقایسه درصد هوای بتن تاجه در بتن کنترط و بتنهای حاوی افزودنی ن بند

شهکل ۰میههزان نفههوذ سههوزن ویکههات در خایرهههای سههیاان سههاختهشهده را نشههان مههیدهههدک رابههت بههودن میههزان آب اخههتال
خایرهای ساختهشده طبق دو  2نشهان مهی دههد کهه اسهتتارات هها تهیریری بهر هظهت نرمها خایهر سهیاان ندارنهدک بها
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تو ه بهه شهکل  ،۰نتیجهه گیهری مشهابهی نیهز در مهورد ژارامترههای زمهان گیهرش او،یهه و رانویهه قابهل حصهو اسهتک نتهایج
آزمههایش هظههت نرمهها بهها نتههایج آزمههایش اسههالمب سههازگاری نههداردک در آزمههایش اسههالمب بهها افههزایش میههزان مصههر
استتارات ،اسالمب بهتن کهاهش یافتهه اسهت امها نتهایج آزمهایش تعیهین هظهت نرمها  ،غهدا تیریرگهراری ایهن مهواد روی آب
موردنیاز برای رسیدن به میزان نفهوذ یکسهان را نشهان مهی دههدک غهدا ورود ایهن مهواد بهه واکهنش هیدراسهیون و غهدا تهیریر
آنها بر آبگیری سیاان نیز میتواند از اهه نتایج آزمایش زمانگیرش باشدک

شکل  -5مقایسه میزان نوو سوجن ویکات در خمیر کنترط و خمیرهای حاوی افزودنی ن بند در آجمای

 -2-3نتایج آجمای

غلظت نرماط

شکل  -6مقایسه جمانگیرش در خمیر کنترط و خمیرهای حاوی افزودنی ن بند

های بتن سخت شده

در شکل  7ا،ی شکل  ،۰مقاومهت فشهاری ناونهه ههای بهتن در سهنین مختههف ،اراحهه شهده اسهتک ایهن نتهایج نشهان مهیدههد
که به طورکهی استفاده از اسهتتاراتهها باغهی کهاهش مقاومهت فشهاری مهیشهوند و ایهن کهاهش مقاومهت در صهورت اسهتفاده
از  2کیهههوگرا اسههتتارات کهسههیم بههه ترتی ه بههه  %11و  %۰کههاهش مقاومههت نسههبت بههه ناونههه کنتههر در سههنین  28و ۰۹
روزه ،منجههر خواهههد شههدک هههمچنههین ترکیهه اسههتتارات روی و اسههتتارات کهسههیم باغههی  %2و  %11درصههد کههاهش در
مقاومت فشهاری  28روزه و  ۰۹روزه نسهبت بهه ناونهه بهتن کنتهر شهده اسهتک ایهن کهاهش مقاومهت مشهاهدهشهده ،نتیجهه
بهدست آمده در تطهابق بها نتهایج ژهووهش آگهوس مهاریوتو مبنهی بهر غهدا تیریرگهراری اسهتتارات کهسهیم (در میهزان مصهر
معههاد  %۹.82وزن سههیاان) بههر مقاومههت فشههاری بههتن نیسههتک در ژههووهشهههای گرشههته اسههتدال،ی بههرای تو یههه کههاهش
مقاومت ناشی از این مواد اراحه نشده اسهت ،از طهر دیگهر مکانیسهم اررگهراری اراحهه شهده بهرای ایهن مهواد مبنهی بهر تشهکیل
ی هکالی هه آبگریههز در دیههواره منافههر نیههز ناههیتوانههد باغههی کههاهش مقاومههت شههود و غا هالً تو یههه ایههن مشههاهده نیازمنههد
دادههای بیشتر و بررسیهای ریزساختار بتن میباشدک
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شکل  -4مقایسه مقاومت فشاری  4روجه نمونه بتن کنترط با نمونههای بتن حاوی افزودنی ن بند

شکل  -8مقایسه مقاومت فشاری  28روجه نمونه بتن کنترط با نمونههای بتن حاوی افزودنی ن بند

شکل  -9مقایسه مقاومت فشاری  90روجه نمونه بتن کنترط با نمونههای بتن حاوی افزودنی ن بند

شکل  11ا،ی  13نتایج آزمهایش مقاومهت ا،کتریکهی را در سهنین مختههف ناهایش مهیدههدک نتهایج ایهن آزمهایش بههنهوغی بها
سهو،ت حرکت یهون هها در بهتن ارتبها داردک هرچنهد کهه ا،بتهه ایهن موضهو بهه میهزان یهونههای مو هود در بهتن و مسهیر
حرکههت آنههها در منافههر بسههتگی داردک غههداتدییههر قابههلتو ههه مقاومههتهههای ا،کتریکههی انههدازهگیههری شههده در آزمونههههههای
مختههف ،بهههنههوغی نشههاندهنههده غههداتدییهر سههاختار منافههر مویینههه بههتنهههای حههاوی مهاده نههم بنههد نسههبت بههه بههتن کنتههر
میباشدک
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شکل  -10مقایسه مقاومت الکتریکی  4روجه بتن کنترط با بتنهای افزودنیهای ن بند

شکل  -11مقایسه مقاومت الکتریکی  28روجه بتن کنترط با بتنهای حاوی افزودنی ن بند

شکل  -12مقایسه مقاومت الکتریکی  90روجه بتن کنترط با بتنهای حاوی افزودنی ن بند

شکل  13و شهکل  ،12نتهایج آزمهایش مهها رت تسهریعشهده یهون ههای کهرایهد را روی ناونههههای مختههف در سهنین  28و
 ۰۹روز نشهان مههیدههدک در ایههن آزمهایش نیههز ماننهد آزمههایش مقاومهت ا،کتریکههی ،ضهری مههها رت تسهریعشههده یهون هههای
کهراید در بهتن ههای حهاوی اسهتتارات هها بها بهتن کنتهر  ،تفهاوت محسوسهی نداشهته اسهتک نتیجهه ایهن آزمهایش بها نتیجهه
آزمههایش مقاومههت ا،کتریکههی مبنههی بههر غههداتدیی هر سههاختار منافههر مویینههه سههازگار اسههتک نتههایج آزمههایشهههای مههها رت
تسریعشده یون های کهرایهد و مقاومهت ا،کتریکهی نشهان مهیدههد کهه افزودنهیههای نهم بنهد بررسهیشهده در ایهن ژهووهش
باغی آببند شدن بتن نایشوند ،زیهرا آب بنهد شهدن بهتن بهه کهاهش میهزان نفهوذ آب و یهونههای مخهرب در شهرایج و هود
فشار هیدرو اسهتاتیک اطهال مهی شهود کهه ایهن موضهو نیازمنهد محهدود شهدن قطهر منافهر مویینهه یها افهزایش ژیچهاژیچی
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آنها استک با تو ه بهه نتهایج بههدسهت آمهده در آزمهایش مقاومهت ا،کتریکهی و مهها رت تسهریعشهده یهون ههای کهرایهد کهه
نشانگر غهدا تدییهر در سهاختار منافهر مویینهه بهتن اسهت ،مهیتهوان اهههار داشهت کهه نتیجهه اراحههشهده در ژهووهش آگهوس
مههاریوتو ][2مبنههی بههر کههاهش  %5۹نفههوذ آب در صههورت اسههتفاده از اسههتتارات کهسههیم در تطههابق بهها نتههایج ایههن مطا،عههه
نیستک با تو ه به اینکه در ژهووهش مهاریوتو صهرفا بهه روش آزمهون و اراحهه نتهایج بسهنده شهده اسهت ،امکهان مقایسهه نتهایج
و ود ندارد اما نتایج این ژهووهش بها ] [2در تطهابق اسهت زیهرا طبهق ] [2ایهن افزودنهی هها بهه د،یهل غهدا تدییهر در سهاختار
منافر مویینه نفوذژریری را در شرایج و ود فشار هیدرواستاتیک تدییر نای دهدک

شکل  -13مقایسه رری مهاجرت تسریع شده یونهای کلراید در بتن کنترط و بتنهای حاوی ن بند در سن  28روج

شکل  -17مقایسه رری مهاجرت تسریع شده یونهای کلراید در بتن کنترط و بتنهای حاوی ن بند در سن  90روج

شکل 1۰وشهکل 17نتهایج آزمهایش هرب آب مویینهه ناونههههای  28و  ۰۹روزه را نشهان مهیدههدک نتهایج ایهن آزمهایشهها
حاکی از تیریر مثبت استتاراتها بهر نتهایج ایهن آزمهایش اسهت بههطهوریکهه کهاهش قابهلتو هه در میهزان نفهوذ آب ژهس از
ژایههان آزمههایش در تاههامی ناونههههههای حههاوی مههاده نههم بنههد نسههبت بههه بههتن کنتههر قابههلمشههاهده اسههتک بههر اسههاس نتههایج
بهههدسههتآمههده ،کههاهش در نفههوذ مویینههه آب در ناونههههههای  28و  ۰۹روزه حههاوی  2کیهههوگرا اسههتتارات کهسههیم از مقههدار
مشابه استتارات روی و ترکی اسهتتارات هها بیشهتر بهوده اسهتکک در صهورت اسهتفاده از یهک کیههوگرا افزودنهی نهم بنهد نیهز،
در سههن  28روز ،هههر سههه افزودنههی نههم بنههد بررس هیشههده ،نفههوذ مویینههه آب را  %11کههاهش م هیدهنههد امهها در سههن  ۰۹روز
بیشترین کاهش در میزان نفهوذ مویینهه بهه ترتیه مربهو بهه ترکیه اسهتتاراتهها اسهتتارات روی و اسهتتارات کهسهیم ،بهه
ترتی با  %1۰ ،%23و  %1۰کاهش نسبت به بهتن کنتهر مهیباشهدک ههمچنهین ایهنگونهه تصهور مهیشهود کهه نتهایج مربهو
به ترکی اسهتتارات هها بایهد بهین نتهایج مربهو بهه اسهتتارات کهسهیم و اسهتتارات روی باشهد امها نتهایج آزمهایش هرب آب
مویینههه در تطههابق بهها ایههن فرضههیه نا هیباشههدک بهها تو ههه بههه مکانیسههم اراحهههشههده بههرای غاهکههرد ایههن مههواد ،الیههه آبگریههز
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ایجادشده در دیهواره منافهر مویینهه باغهی ایهن کهاهش در نهرآ هرب آب و میهزان نفهوذ در بهتنههای حهاوی مهاده نهم بنهد
شده استک هاچنین هرچقدر میهزان منافهر مویینهه در بهتن کاتهر باشهد ،چگها،ی اسهتتارات بهر دیهواره منافهر افهزایش یافتهه
و ورود آب به بتن سهختتهر مهی شهودک بهر ایهن اسهاس بها ژیشهرفت هیدراسهیون و کهم شهدن منافهر مویینهه ،اررگهراری ایهن
مواد در بتن افزایش مییابد ،بهطوریکه شهکل  17نشهان مهیدههد کهه در مقهدار رابهت از یهک مهاده نهم بنهد ،درصهد کهاهش
نفوذ مویینهه ژهس از  7روز قهرار گهرفتن ناونهههها در معهر رطوبهت ،در سهن  ۰۹روز از سهن  28روز بیشهتر اسهتک الزا بهه
ذکر است که محور افقی رر زمان برحس رانیه می باشدک

شکل  -15مقایسه جذب آب مویینه بتن کنترط با بتنهای حاوی ن بند در سن  28روج

شکل  -16مقایسه جذب آب مویینه بتن کنترط با بتنهای حاوی ن بند در سن  90روج

شکل  -14مقایسه درصد کاه

عم نوو مویینه پس اج هوت روج در بتن کنترط و بتنهای حاوی افزودنی ن بند در سنین  28و  90روج

شهکل  18و شهکل  ،1۰میهزان هرب آب حجاهی بهندمهدت (بیسههتویهک روزه) و کوتهاه مهدت (نهیمسهاغته) ناونهههههای ۰۹
روزه را نشان میدهنهدک طبهق ایهن ناهودار ،اسهتفاده از اسهتتارات هها باغهی کهاهش هرب آب کوتهاهمهدت و بهندمهدت بهتن
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میشهودک طبهق شهکل  2۹نیهز اسهتفاده از  2کیههوگرا اسهتتارات کهسهیم مهیتوانهد هرب آب کوتهاهمهدت و بهندمهدت را بهه
ترتی ه  %52و  %17نسههبت بههه بههتن کنتههر کههاهش دهههد ،درحهها،یکههه اسههتتارات روی  %58و  %13و ترکی ه اسههتتاراتههها
 %53و  %11ههرب آب حجاههی کوتههاهمههدت و بهندمههدت را در صههورت اسههتفاده از هاههین مقههدار افزودنههی نههم بنههد کههاهش
میدهنهدک در صهورت اسهتفاده از  1کیههوگرا اسهتتارات کهسهیم ،هرب آب حجاهی کوتهاهمهدت و بهندمهدت بهه میهزان %32ک
 %5کاهش مییابهد ،درحها،یکهه اسهتفاده از هاهین مقهدار اسهتتارات روی ،هرب آب حجاهی کوتهاهمهدت و بهندمهدت را بهه
ترتیه  %28و  %۰کههاهش مههیدهههد و در صههورت اسههتفاده از ترکیه اسههتتاراتههها ،ایههن ژارامترههها%28 ،ک  %۰نسههبت بههه بههتن
کنتر کهاهش مهییابنهدک بها تو هه بهه ایهن شهکل در تاهامی آزمهایشههای انجهااشهده اسهتفاده از اسهتتارات کهسهیم ،روی و
ترکی آنهها در کوتهاهمهدت ،هرب آب حجاهی را بهه میهزان چشهاگیرتری کهاهش دادهانهدک هرچنهد ژهس از گرشهت حتهی
 21روز نیز ،بهتنههای حهاوی  2کیههوگرا افزودنهی نهم بنهد ،بههطهور میهانگین  %15و بهتنههای حهاوی  1کیههوگرا افزودنهی
نم بند %۰ ،رب آب کاتری نسبت به ناونه بهتن کنتهر داده داشهتهانهد درحها،یکهه تصهور مهیشهود بهه د،یهل غهداتدییهر
در سههاختار منافههر مویینههه ،ههرب آب بهندمههدت بههتنهههای حههاوی افزودنههی نههم بنههد و ناونههه بههتن کنتههر برابههر باشههدک ایههن
نتههایج بهها نتههایج آزمههایش ههرب آب مویینههه هاسههو بههوده و کههاهش در میههزان آب ههربشههده را مههیتههوان بههه الیههه آبگریههز
ایجادشههده در دیههواره منافههر مویینههه نسههبت دادک در صههورت اسههتفاده از  1کیهههوگرا افزودنههی نههم بنههد در هههر مترمکعهه از
بههتن ،ههرب آب کوتههاهمههدت و بهندمههدت ترکیهه اسههتتارات ههها نتیجهههای بههین نتیجههه اسههتتارات کهسههیم و روی داشههته،
درصهورتیکهه چنهین نتیجههای بهرای آزمهایشههای کوتهاهمهدت و بهندمهدت در صهورت کهاربرد  2کیههوگرا مهاده نهم بنهد در
هر مترمکع از بهتن ،قابهل حصهو نیسهتک بههطهورکهی بیشهترین کهاهش در هرب آب بهندمهدت و کوتهاهمهدت بهه ترتیه
مربههو بههه  2کیهههوگرا در مترمکع ه اسههتتارات روی و اسههتتارات کهسههیم بههوده اسههتک در ژههووهشهههای ژیشههین ،ههرب آب
حجاههی بههتن در صههورت اسههتفاده از اسههتتارات کهسههیم بررسههی نشههده اسههت ،امهها ایههن ژههووهشههها کههاهش در ههرب آب
حجاهی را در صههورت اسهتفاده از نههمبنهدهای دیگههر گهزارش کههردهانهد کههه بها نتیجههه بههدسههتآمهده در ایههن ژهووهش تطههابق
داردک

شکل  -18مقایسه جذب آب نی ساعته بتن کنترط با بتنهای حاوی افزودنی ن بند در سن  90روج

شکل  -19مقایسه جذب آب بلندمدت بتن کنترط با بتنهای حاوی ن در سن  90روج
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شکل  -20درصد کاه

جذب آب کوتاهمدت و بلندمدت نسبت به بتن کنترط در سن  90روج

 -7نتیجهگیری
در ژووهش حاضر ،تیریر استتارات روی ،استتارات کهسیم و ترکی مساوی از آنها در مقادیر  1کیهوگرا در هر مترمکع ( %۹/25وزن
سیاان) و  2کیهوگرا در هر مترمکع ( %۹/5وزن سیاان) در بتنهای با نسبت آب به سیاان  ۹/27و غیار سیاان  2۹۹کیههوگرا بهر
مترمکع و خایرهای سیاان نرما حاوی  3/25گرا ( %۹/5وزن سیاان) از این مواد ،بررسی شده استک مهمترین نتایج این ژهووهش
به شرم زیر قابلاراحه است:
استفاده از استتاراتها ،در هر دو مقدار  1و  2کیهوگرا بر مترمکع مخهو بتنی ،نرآ و میزان نفوذ مویینهه را در بهازه  7روزه انجهااآزمایش کاهش میدهندک نتایج ،نشان میدهند که در ناونههای  28روزه حاوی  1کیهوگرا افزودنی نم بند در هر مترمکع  ،ههر سهه
ترکی افزودنی نم بند بررسی شده میزان نفوذ مویینه را  %11درصد کاهش میدهند ،اما در مقدار مصر  2کیههوگرا از افزودنهی نهم
بند در هر مترمکع بتن ،بیشترین کاهش به ترتی مربو به ترکی استتاراتها بوده و ژسازآن ،استتارات روی و اسهتتارات کهسهیم
در ردههای بعد قرار میگیرندک اما در سن  ۰۹روز و مقدار یک کیهوگرا افزودنی نم بند ،ترکی استتاراتها بهترین غاهکرد را داشهته و
استتارات روی و استتارات کهسیم در ردههای بعد قرار میگیرندک در این سن ،در ناونههای حاوی  2کیهوگرا افزودنی نم بند ،به ترتی
استتارات کهسیم ،استتارات روی و ترکی استتاراتها باغی بیشترین کاهش در میزان نفوذ مویینه شدهانهدک در ایهن آزمهایش در بهین
کهیه آزمایشهای انجااشده ،استفاده از  2کیهوگرا استتارات کهسیم در بین ناونهههای  28و  ۰۹روزه ،بیشهترین کهاهش را در میهزان
نفوذ مویینه نسبت به بتن کنتر ایجاد کردهاندک
 با ژیشرفت هیدراسیون و کاهش میزان منافر مویینه بتن ،چگا،ی استتارات بر منافر مویینه بتن بیشتر شده و اررگراری افزودنیههاینم بند افزایش مییابد
استفاده از مقادیر ذکرشده از استتارات ها تا  2کیهوگرا در مترمکع  ،رب آب حجای کوتاهمدت و بهندمدت را نیز کاهش میدهدکدر صورت استفاده از  1کیهوگرا افزودنی نم بند در هر مترمکع بتن ،بیشترین کاهش در رب آب کوتاهمدت مربهو بهه اسهتتارات
روی و ترکی استتاراتها بوده و ژسازآن ها ،استتارات کهسیم در رده بعد قرار میگیردک در این مقدار از ماده نم بنهد ،اسهتفاده از ههر
سه افزودنی نم بند بحی شده ،تیریر تقریباً یکسانی در رب آب حجای بهندمهدت داشهته اسهتک در صهورت اسهتفاده از  2کیههوگرا
افزودنی نم بند ،بیشترین کاهش میزان رب آب حجای کوتاهمدت مربو به اسهتتارات روی بهوده و ژهسازآن ،اسهتتارات کهسهیم و
ترکیبشان در ردههای بعد قرار میگیرند ک در این مقدار ،بیشترین کاهش در رب آب بهندمدت مربو بهه اسهتتارات کهسهیم اسهت و
ژسازآن ،استتارات روی و ترکی استتاراتها در ردههای بعد قرار میگیرندک بهطورکهی ناونههای حهاوی  2کیههوگرا اسهتتارات روی،
بیشترین کاهش را در رب آب کوتاهمدت نسبت به ناونههای بتن کنتر داشتهاند و ناونههای حاوی  2کیهوگرا استتارات کهسهیم،
بیشترین کاهش را در میزان رب آب حجای بهندمدت نسبت به بتن کنتر داشتهاندک
در صورت استفاده از استتارات های کهسیم و روی ،مقاومت ا،کتریکی و ضری مها رت تسریعشده یون های کهراید تدییر محسوسهینداشته است که این نتیجه با مکانیسم اررگراری این مواد مبنی بر تشکیل یکالیه آبگریز در دیواره منافر مویینه سازگار استک
استفاده از استتاراتهای کهسیم و روی بهویوه در مقادیر  2کیهوگرا در هر مترمکع بتن ،باغی کاهش مقاومت فشاری شده استکاستتاراتهای کهسیم و روی ،تیریری بر هظت نرما و زمانگیرش خایرهای سیاان نرما حهاوی  %۹/۹5اسهتتارات ،در مقایسهه بهاخایر سیاان کنتر نداشتهاندک
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 وزن%۹5(  کیههوگرا اسهتتارات2  اما در صهورت اسهتفاده از، تیریری بر درصد هوای بتن تازه نداشتهاند،استتارات های کهسیم و روی کاهش یافته استک%۰2  اسالمب بتنهای تازه تا،)سیاان
 پیشنهادهایی برای پژوه های بیشتر-6
 و مقایسههه ههرب آب مویینهههC1585 ASTM ک انجههاا آزمههایش هههایی بهها در نظههر گههرفتن شههرایج رطههوبتی ناونههه مشههابه1
ناونه های حاوی استتارات در شرایج خشک و مرطوب
ک بررسی تاریر استتارات ها در مقادیر مصر باالتر بر مشخصات مکانیکی و دواا بتن2
 افت اسالمب،ک بررسی تاریر استتارات ها بر مشخصه های بتن تازه مانند3
ک بررسی اندرکنش استتارات ها با افزودنی های ایگزین سیاان2
 تشکر و ادردانی-5
هه بهدینوسهیهه از،آزمایشهای انجااشهده در ایهن تحقیهق در شهرکت دانهشبنیهان نهانو بهتن امهین انجهااگرفتهه و نویسهندگان مقا
 مههدیرغامل شههرکت دانههشبنیههان نههانو بههتن امههین و هاچنههین کاههکهههای ارزنههده کارکنههان،زحاههات آقههای مهنههدس بصههیرنیا
آزمایشگاه این شرکت تشکر و قدردانی میناایندک

 مراجع-6

 خواص و ا زای بتن" دانشگاه صنعتی امیرکبیر،) "ریزساختار13۰5(  ا، گنجیان، پ، قدوسی، ا،[رمضانیانپور1]
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Abstract
Moisture and aggressive ions transfer into concrete can be considered as a significant threat
to the durability of concrete. Calcium stearate and zink stearate as damp-proofing admixtures
can provide a water repellent layer along capillary pores and this layer restricts moisture
transfer through the capillary pores of the concrete. this research studies the impacts of
calcium stearate and zink stearate on characteristics of ordinary concrete and fresh cement
paste. Results of fresh concrete and paste evaluation shows that these admixtures reduce
workability of fresh concrete, but their impacts on air content of fresh concrete, normal
consistency, and setting time of the fresh paste are fairly negligible. Additionally, investigating
the mechanical characteristics demonstrates that they mainly cause compressive strength loss
in concrete. Furthermore, these admixtures do not improve the durability properties under
hydro-static pressure. By contrast, the durability properties under non-hydrostatic condition
have been drastically improved due to their inclusion. In this regard, utilizing 2kg/m3 of
calcium stearate and zink stearate averagely reduced short term water absorption and final
capillary penetration depth by respectively 54% and 25%.
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