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سیدفتح اله ساجدی

دانشیار گروه عمران ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.

چکیده
پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر جایگزینی سطوح مختلف درشتدانههای بتنی بازیافت شده بر رفتار مکانیکی بتنهای بازیافتی پرداخته
است .در بتنهای ساخته شده سنگدانههای طبیعی در سه سطح  25% ،52%و  055%با درشتدانه بتنی بازیافت شده جایگزین شدهاند.
جهت ارتقاء خواص مکانیکی این بتنها ،هر یک از پوزوالن های میکروسیلیس ،خاکستربادی و زئولیت طبیعی در سه سطح مختلف با
سیمان جایگزین شده است .در مجموع  065نمونه بتنی مکعبی و استوانهای در قالب  05نسبت مخلوط ،ساخته شده و آزمایشهای تعیین
مقاومت فشاری ،مقاومت کششی دونیم شدن ،تعیین ضریب ارتجاعی استاتیکی و تعیین سرعت انتشار امواج فراصوت در سن  52روزه انجام
گردید .نتایج نشان داد که بدون استفاده از مواد پوزوالنی ،تا سطح جایگزینی  52%از درشتدانههای بازیافتی ،مقاومتهای فشاری و
کششی بدون تغییر باقی میمانند؛ در حالی که در جایگزینی کامل درشتدانهها ،مقاومت فشاری تا  02%و مقاومت کششی تا  50%افت
کردند .استفاده از میکروسیلیس به ویژه در سطح جایگزینی  ،05%منجر به عملکرد بسیار مناسب بتنهای بازیافتی شد و باعث گردید تا
مقاومت فشاری بتن تماماً بازیافتی  01%از مقاومت فشاری بتن معمولی بیش تر شود .دو ماده دیگر پوزوالنی استفاده شده نیز هر یک به
نسبت کمتر و در بازه های جایگزینی محدودتری از جایگزینی مصالح بازیافتی ،در بهبود خواص مکانیکی این بتنها موثر واقع شدند.
واژههای کلیدی :بتن بازیافتی ،خواص مکانیکی ،میکروسیلیس ،خاکستربادی ،زئولیت طبیعی.

 : f_sajedi@yahoo.com, sajedi@iauahvaz.ac.irنویسنده مسئول
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بسیاری از محققین در پژوهشهای خود استفاده از مواد افزودنی

بی شک بر کسی پوشیده نیست که روند استخراج بیش از حد جایگزین سیمان را مورد استفاده قرار دادند .کوو و همکارن]63[6
منابع طبیعی مورد نیاز تهیه بتن در آینده باعث میشود که امکان در مطالعهای تاثیر بهکارگیری میکروسیلیس را به میزان  63%وزن
دسترسی به این منابع با محدودیت مواجه گردد .قطعا امکان مصالح سیمانی با افزایش مقادیر مختلف مصالح بازیافتی بررسی
کاهش دسترسی به سنگدانههای طبیعی با افزایش قیمت تمامشده کردند و نشان دادند که در تمام مخلوطهای بتنی ،زمانی که 63%
بتن روبرو خواهد شد .گرچه ممکن است اندیشه برخی از میکروسیلیس افزوده میشود ،مقاومت فشاری حدود  63%نیز
پژوهشگران به دلیل دسترسی بسیار ساده و ارزان به سنگدانههای افزایش خواهد یافت .در برخی از تحقیقات ،جایگزینی همزمان
طبیعی در برخی مناطق ،با موضوع استفاده از بتنهای بازیافتی سرباره کورهآهنگدازی 2و سنگدانههای بازیافتی جهت ساخت بتن
چندان قرابتی نداشته باشد ،اما باید به مقوله استفاده از سنگدانه -بازیافتی نیز مورد استفاده قرار گرفته است [ .]66 ،63در برخی از
های بازیافتی در تولید بتن های با کیفیت به صورت یک موضوع حاالت ،استفاده از این مواد اگر چه منجر به کاهش مقاومت
عمومی توجه کرد ،چرا که دیر یا زود امکان دسترسی آسان و فشاری تا سقف  33%نسبت به بتن مرجع در سن  29روزه شده
ارزان به این منابع از میان خواهد رفت .ترویج این نگاه که با است ،ولی در دراز مدت این کاهش مقاومت با نرخ افزایش 18%
تغییراتی در ساختار سنگدانه های بازیافتی و با رعایت برخی در بازه  86روزه جبران شده است .این تحقیقات نشان دادند که
شرایط می توان به بتنی با کیفیت مطلوب دست یافت ،میتواند در تاثیر افزودن سرباره کورهآهنگدازی بر بتنهای بازیافتی مانند
کنار تامین منافع زیستمحیطی ،باعث کاهش هزینههای ساخت تاثیری است که بر بتنهای معمولی دارد.
گردد و امکان دست یابی به توسعه پایدار در صنعت ساخت بتن در برخی تحقیقات نیز استفاده از سایر موارد پوزوالنی مانند
را مقدور سازد.

متاکائولین و پودر سنگ نیز مورد مطالعه قرار گرفتند [.]63-62

در حالی که آییننامههای موجود در ایران در رابطه با استفاده از نتایج حاصل از این مطالعات نیز مبین آن است که افت مقاومت
سنگدانههای بازیافتی سخنی به میان نیاوردهاند ،بسیاری از آیین -مورد انتظار ،ناشی از افزایش میزان سنگدانههای بازیافتی تحت
نامههای معتبر موجود در دنیا محدوده معینی را برای استفاده از هر تاثیر میزان تغییرات این مواد پوزوالنی قرار نخواهد گرفت .به طور
دسته از این سنگدانهها بیان کردهاند [ .]6-4اجماع نظر تمام کلی ،بتنهای ساخته شده با سنگدانههای بازیافتی در مقایسه با بتن-
مطالعات گذشته در زمینه استفاده از سنگدانههای بازیافتی دال بر های معمولی ،از مقاومت کششی کمتری برخوردار میباشند و این
این امر است که با افزایش میزان جایگزینی سنگدانههای بازیافتی ،تفاوت وابسته به عوامل متعددی ناشی از سنگدانههای بازیافتی می-
میزان مقاومت فشاری کاهش مییابد .میزان این کاهش به نوع ،باشد .اکثر قریب به اتفاق مطالعات به عمل آمده نشان دادند که با
اندازه و کیفیت سنگدانهها وابسته میباشد .در این راستا در برخی افزایش میزان جایگزینی سنگدانههای بازیافتی ،از میزان مقاومت
مطالعات نشان داده شده است که برای سنگدانههای بازیافتی کششی بین  23%تا  43%کاسته میشود[.]63 ،63 ،64
درشتدانه ،جایگزینی حداکثر  33%و برای ریزدانههای بازیافتی تا این مقاله تالش میکند تا تاثیرسطوح مختلف جایگزینی سنگدانه-
حداکثر  ،23%مقاومت فشاری کاهش نمییابد[ .]5اما رفتهرفته با های درشت بتنی بازیافتی را مورد بررسی قرار دهد .به همین جهت
افزایش میزان سطح جایگزینی از مقاومت فشاری نیز کاسته خواهد پوزوالنهای میکروسیلیس ،خاکستربادی و زئولیت طبیعی ،هر یک
شد[ .]1-9همچنین به طور میانگین برای بتنهای بازیافتی با در سه سطح جایگزینی به بتنهای بازیافتی افزوده شدند و خواص
جایگزینی  633%درشتدانه بازیافتی و یا  53%از ریزدانه بازیافتی ،مکانیکی هر یک از این بتنها بدون حضور و با حضور پوزوالن
بین  23%تا  %33کاهش مقاومت نسبت به بتن معمولی ثبت شده مورد شناسایی قرار گرفته و با خواص بتن معمولی مقایسه شدند.
است[.]1 ،8

برای شناخت خواص بتنهای بازیافتی ،آزمایشهای مقاومت
Kou et al.
)Ground Granulated Blast-Furnace Slag (GGBFS
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فشاری ،مقاومت کششی دونیمشدن ،ضریب ارتجاعی استاتیکی و خاکستربادی رده  Fو زئولیت طبیعی میباشند .نتایج تجزیه
سرعت امواج فراصوت در سن  29روزه مورد بررسی قرار گرفتند.
 -5برنامه آزمایشگاهی
 -0-5مواد و مصالح مصرفی
 -0-0-5سنگدانهها
سنگدانههای طبیعی استفاده شده در این تحقیق شامل ریزدانه
طبیعی با حداکثر اندازه  4میلیمتر و درشتدانه طبیعی شکسته با
حداکثر قطر  68میلیمتر با میزان جذب آب  3/23%وزنی و چگالی
خشک شده در کوره به مقدار  2/59تن در مترمکعب میباشند.

شیمیایی هر یک از مواد سیمانی فوق در جدول  6ارائه شده است.

 -0-0-5آب و مواد افزودنی
جهت ساخت مخلوطهای بتنی و همین طور عملآوری نمونهها از
آب شرب اهواز استفاده شده است .جهت دستیابی به کارایی
مناسب به ویژه در بتنهای بازیافتی از فوق روانکننده پایه پلی-
کربکسیالت با چگالی 6/6±3/32 g/cm3و به میزان  6%وزن
مصالح سیمانی استفاده شد.

درشتدانههای بتنی بازیافتی شامل قطعات شکسته شده شمعهای
بتنی و ساختمانهای تخریب شده در اهواز بوده که دارای حداکثر  -5-5معرفی نسبت مخلوطهای تحقیق
قطر اسمی  68میلیمتر ،میزان جذب آب  1/44%وزنی و چگالی جهت مطالعه مشخصات مکانیکی بتنهای بازیافتی 43 ،نسبت مخلوط
خشک شده در کوره به مقدار  2/68تن در مترمکعب میباشند .با درصدهای مختلف جایگزینی درشتدانه بازیافتی و پوزوالنهای
مقدار مالت سیمانی چسبیده به درشتدانههای بتنی بازیافتی مختلف ساخته شدند .در تمامی طرحها نسبت آب به سیمان معادل

بزرگتر از  8/5میلیمتر به طور متوسط معادل  55%و برای درشت 3/31 -و مقدار مواد سیمانی  423کیلوگرم بر مترمکعب ثابت نگه داشته
دانههای کوچکتر از  8/5میلیمتر به طور متوسط معادل  13%می -شده است .فرآیند اختالط مصالح تحت عنوان روش سه مرحلهای و

همکاران6

باشد .میزان توزیع سنگدانهها در مخلوط به نحوی است که  49%از براساس روش اختالط دومرحلهای ارائه شده توسط تام و
سنگدانهها در محدوده درشتدانه و  52%از آنها در محدوده ] [65میباشد .شرح کامل روش اختالط سه مرحلهای در مقاالت
ریزدانه قرار گرفتهاند .شکل  6بیانگر منحنی دانهبندی ترکیب پیشین نویسندگان ارائه شده است ] .[64جزئیات نسبت مخلوط مورد
استفاده شده در تحقیق در جدول  2ارائه گردیده است .قابل ذکر است
مصالح سنگی ریزدانه و درشتدانه میباشد.
نمایههای  NP ،CCو  RCبه ترتیب معرف بتن معمولی ،بتن بدون
پوزوالن و بتن بازیافتی میباشد .جهت هر یک از پوزوالنهای
میکروسیلیس ،خاکستربادی و زئولیت نیز به ترتیب نمایههای ،SF
 FAو  Zتعیین شده و عدد مندرج شده پس از هر یک از نمایهها نیز
بیانگر میزان درصد جایگزینی آن پوزوالن با سیمان بر حسب وزن
سیمان میباشد .الزم به ذکر است مطابق برنامه تحقیق ،عالوه بر
جایگزین کردن درشتدانههای طبیعی با درشتدانههای بازیافتی در
شکل  -6منحنی دانهبندی سنگدانههای مصرفی در نسبت مخلوط

سه سطح  53% ،25%و  633%بر مبنای وزن سنگدانههای طبیعی ،مواد

بتن معمولی

پوزوالنی نیز شامل میکروسیلیس در سه سطح  63% ،5%و  65%به
ترتیب به میزان  42 ،26و  13کیلوگرم ،خاکستربادی در سه سطح ،65%

 -5-0-5سیمان و مواد پوزوالنی

 25%و  35%به ترتیب به میزان  635 ،13و  649کیلوگرم و زئولیت

سیمان استفاده شده در این تحقیق سیمان نوع  2کارخانه سیمان طبیعی نیز در سه سطح  23% ،63%و  33%به ترتیب به میزان  94 ،42و
خوزستان میباشد .پوزوالنهای استفاده شده شامل میکروسیلیس 621 ،کیلوگرم با سیمان جایگزین شدند.
Tam et al.

1
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جدول  -6ترکیبات شیمیایی مواد استفاده شده در تحقیق
مواد سیمانی

SiO2

Fe2O3

Al2O3

CaO

MgO

SO3

LOI

سیمان

26/29

3/9

1/6

14/34

2/6

2/63

2/2

زئولیت طبیعی

19

6/5

66/5

2/5

میکروسیلیس

84/93

3/99

6/23

3/48


3/89


3/6

62/2

خاکستربادی

51/9

5/3

29/2

2/9

5/2

3/19


3/9

جدول  -2جزئیات نسبت مخلوطهای مورد استفاده در تحقیق
شن بازیافتی ()kg

شن طبیعی ()kg

ماسه ()kg

فوقروان کننده ()lit

آب ()lit

سیمان ()kg

نمایه

3

965

999

4/2

653

423

CC

234

166

999

4/2

653

423

RC25

439/5

439/5

999

4/2

653

423

RC50

965

3

999

4/2

653

423

RC100

 -0-5نحوه آمادهسازی نمونهها و انجام آزمایشها

برروی  623نمونه استاندارد انجام گردید .نحوه انجام آزمایشهای

نسبت مخلوط پیشبینی شده بر مبنای طرح ملی مخلوط بتن ایران صورت گرفته روی نمونهها در شکل  2ارائه شده است.
] [61و برای دستیابی به بتن معمولی با مقاومت مشخصه در سن
 29روزه  43مگاپاسکال بوده است .جهت بهبود سطح کیفی
خواص مکانیکی بتنهای بازیافتی از پوزوالن میکروسیلیس در
سطوح جایگزینی  63% ،5%و  ،65%خاکستربادی در سطوح ،65%
 25%و  35%و زئولیت طبیعی در سطوح  23% ،63%و  33%استفاده
شد .در مجموع  313نمونه بتنی در دو دسته نمونههای مکعبی و
استوانهای ساخته شدند .پس از ساخت ،تمامی نمونههای در قالب
در شرایط آزمایشگاه قرار داده شدند و پس از گذشت  24ساعت
اقدام به بازنمودن قالبها شده و تا سررسیدهای تعیین شده،
نمونهها مطابق با استاندارد  ]69[ ASTM C192در حوضچه
آب با دمای  25±2 °Cعملآوری شدند.
آزمایش مقاومت فشاری در سن  29روزه در مجموع بر روی 623
نمونه مکعبی استاندارد براساس استاندارد،]69[ ASTM C109
آزمایش تعیین ضریب ارتجاعی استاتیکی در سن  29روزه در
مجموع بر روی  623نمونه استوانهای استاندارد براساس استاندارد
 ،]68[ ASTM C469آزمایش تعیین مقاومت کششی دونیم-
شدن در سن  29روزه در مجموع بر روی  623نمونه استوانهای
استاندارد براساس استاندارد  [23] ASTM C496و همچنین
قبل از شکستن نمونههای مکعبی در سن  29روزه ،آزمایش تعیین
سرعت امواج فراصوت براساس استاندارد]26[ ASTM C597
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 -0نتایج آزمایشها و تفسیر آنها

پس از شکست هر یک از نمونههای بتنی به دلیل ساختار متفاوت

 -0-0مشاهدات پس از شکست نمونهها

سنگدانههای مصرفی و نیز درصد جایگزینی متفاوت هر یک از

در ساخت بتنهای بازیافتی با استفاده از درشتدانههای بتنی سنگدانههای بازیافتی در تولید بتنها ،روند ترکخوردگی و نحوه
بازیافتی ،محققین همواره با سه حالت از سنگدانههای بازیافتی مواجه توزیع حفرات به شکل متفاوتی مشاهده گردید .شکل  4نشاندهنده
خواهند بود .حالت اول شامل درشتدانه بازیافتی که مرکب از ساختار درونی بتن معمولی میباشد .بررسی سطح مقطع این بتن
درشتدانه طبیعی به همراه مالت سیمانی چسبیده شده به آن میباشد نشان میدهد که میزان حفرات هوا کم و اندازه آنها کوچک
(حالت الف در شکل  .)3حالت دوم شامل درشتدانه بازیافتی میباشند .از سوی دیگر مشهود بودن وقوع و گسترش ترک در
حاصل از ترکیب حداقل دو یا چند سنگدانه کوچک طبیعی بوده مرز مشترک میان سنگدانهها و مالت سیمانی نشان میدهد که
که توسط مالت سیمانی قدیمی به یکدیگر چسبیده میباشد (حالت مالت سیمانی ساخته شده در نسبت مخلوط ارائه شده از مقاومت
ب در شکل  )3و حالت سوم درشتدانههای بتنی بوده که تمام باالیی برخوردار بوده و توانسته به میزان زیادی در برابر بار وارده
اجزای آن را مالت سیمانی قدیمی تشکیل داده است (حالت ج در مقاومت نماید.
شکل  .)3از آنجایی که هر یک از این سنگدانهها از مقاومت متفاوتی
نسبت به یکدیگر برخوردار میباشند ،لذا الزم است تا در بررسی
رفتار شکست نمونههای بتنی ،تحلیل چگونگی شکست و خرد شدن
نمونه ،متاثر از ویژگیهای این سنگدانهها صورت پذیرد.

(الف) درشتدانه بازیافتی حاوی درشتدانه طبیعی و مالت چسبیده

(ب) درشتدانه بازیافتی مرکب از دو یا چند سنگدانه طبیعی کوچک

شکل  -4وضعیت و نحوه وقوع ترک و توزیع حفرات در بتن
معمولی
تغییر محسوس در جایگزینی  25%از سنگدانههای بازیافتی در بافت
مقطع بتنی ،ایجاد و توزیع نامتقارن حفرات به نسبت زیاد در مقطع
بتنی است .شکل  5نشانگر این است که میزان حفرات ایجاد شده

(ج) درشتدانه بازیافتی حاصل از مالت سیمانی قدیمی
شکل  -3حالتهای مختلف تشکیل سنگدانههای بتنی بازیافتی

در مقایسه با بتن معمولی به میزان زیادی در حال افزایش است و
نکته قابل تامل نیز تمرکز وقوع این حفرات در اطراف سنگدانههای
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حسن جلیلیفر ،سیدفتح اله ساجدی

بازیافتی میباشد .البته با توجه به ذات سنگدانههای بتنی بازیافتی چشمگیر موجود در این شکل امتداد یافتن ترک از ناحیه انتقال
که دارای اشکال مختلف مالتهای چسبیده میباشند ،وجود سنگدانه طبیعی و برخورد آن با سنگدانه بازیافتی نوع سوم که
حفرات ذاتی در سنگدانه و نیز ورود هوای بیشتر در اطراف آنها متشکل از مالت و اندک ریزدانههای موجود در آن است ،می
حین انجام اختالط ،امری قابل پیشبینی میباشد .با این حال باید به باشد .نفوذ امتداد ترک در این سنگدانه نشان میدهد که این نوع
این نکته توجه داشت که علیرغم وجود حفرات در اطراف از سنگدانههای بازیافتی از مقاومت کمتری برخوردار میباشند،
سنگدانه های بازیافتی ،وقوع ترک الزاماً از این نقاط روی نداده و چرا که در غیر اینصورت ترک باید از موضع ضعیفتری مانند
این شکل نشان میدهد که گسترش ترک در بتن  25%بازیافتی از ناحیه انتقال جدید ایجاد شده حول آن عبور کند و مانع از متالشی
ناحیه انتقال و حتی از میانه سنگدانه طبیعی نیز قابل وقوع میباشد.

شدن سنگدانه بازیافتی گردد .البته باید به این نکته نیز توجه داشت
که به دلیل ساختار خشنتر اطراف سنگدانههای بازیافتی ،امکان
ایجاد ناحیه انتقال جدید با مقاومت پیوستگی بیشتر نیز وجود
دارد.

شکل  -5وضعیت و نحوه وقوع ترک و توزیع حفرات در بتن
 25%بازیافتی
با افزایش مقادیر جایگزینی سنگدانههای بتنی بازیافتی به ،53%
نسبت افزایش مقادیر حفرات موجود در مقطع بتنی به میزان چشم-

شکل  -1وضعیت و نحوه وقوع ترک و توزیع حفرات در بتن

گیری افزایش یافت .شکل  1نشان میدهد که نه تنها مقدار این

 53%بازیافتی

حفرات در مقایسه با سطوح کمتر جایگزینی مصالح بازیافتی در بتنهای تماماً بازیافتی نکته بسیار قابل توجه افزایش اندازه
افزایش یافته است ،بلکه به دلیل افزایش میزان درصد استفاده از حفرات در مقطع بتنی و نیز پدیدار شدن حفرات خوشهای شکل

درشتدانه بازیافتی ،احتمال توزیع این ذرات در مقطع بتن به شکل میباشد .این مسأله به میزان زیادی در کاهش مقاومت فشاری بتن-
گسترده و یکنواختتر نیز بیشتر شده است .با این حال با دقت های تماماً بازیافتی تاثیر دارد و نتایج کسب شده در بخشهای
بیشتر در موقعیت حفرات میتوان دریافت که همچنان تمرکز بعدی نیز تاییدکننده این ادعا میباشند .شکل  9نشانگر شرایط
اصلی حفرات در اطراف سنگدانههای بازیافتی میباشد .نکته عنوان شده میباشد.
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خاکستربادی بیشتر شده است .این امر نشاندهنده عدم توانایی
بهبودبخشی مقاومت در بازه  29روزه توسط این پوزوالن است .در
بتن معمولی افت مقاومت ناشی از افزایش  35%خاکستربادی معادل
 33%گردید؛ در حالی که در بتن تماماً بازیافتی این افت تا  38%نیز
رسید .بیشترین مقاومت فشاری در بازه جایگزینی  65%تا 35%
خاکستربادی برای بتنهای حاوی  25%خاکستربادی روی داد .بیش-
ترین نتایج کسب شده پس از بتن معمولی متعلق به بتن تماماً بازیافتی
و بتن  25%بازیافتی میباشد .در دسته بتنهای حاوی زئولیت طبیعی،
فقط جایگزینی  25%مصالح بازیافتی در حضور استفاده از 63%
زئولیت طبیعی توانست تا مقاومت مشخصه هدف را تامین کند .با
این حال بیشترین میزان مقاومتهای کسب شده و نیز کمترین
میزان کاهش مقاومت در اثر افزایش جایگزینی درشتدانه بازیافتی
در سطح جایگزینی  63%زئولیت طبیعی روی داد.
شکل  -9وضعیت و نحوه وقوع ترک و توزیع حفرات در بتن

جدول  -3مقاومت فشاری بتنهای معمولی و بازیافتی )(MPa

 633%بازیافتی
 -5-0مقاومت فشاری در سن  52روزه
جدول  3و نمودارهای نشان داده شده در شکلهای  9تا 63
نشاندهنده مقاومت فشاری بتنهای معمولی و بازیافتی دارای
پوزوالنهای مختلف میباشند .در بتنهای بدون جایگزینی مواد
پوزوالنی ،تا سقف جایگزینی  25%درشتدانه بازیافتی مقاومت
فشاری بدون تغییر باقی مانده است و جایگزینی  53%و 633%
درشتدانه باعث شد تا مقاومت فشاری از مقاومت هدف 43
مگاپاسکال کمتر گردد و با  64%و  69%کاهش نسبت به بتن

میزان جایگزینی سنگدانهها ()%

نسبت

633

53

25

3

مخلوط

31/4
38/8
56/9
43/9
33/5
32/5
22/6
31/3
32/4
23/9

39/6
42/9
52/3
46/3
33/5
33/9
29/5
39/9
36/3
28/2

44
43/4
53/9
45/4
36/9
32/4
29/2
38/1
39/2
36/3

44/2
53/6
59/4
49/2
36/9
35/2
28/4
39/4
34/9
39/4

CC
SF
SF
SF
FA
FA
FA
Z
Z
Z
60

معمولی به ترتیب به  39/6و  31/4مگاپاسکال برسند.

مقاومت فشاری  29روزه (مگاپاسکال)

55

همانگونه که مشاهده میشود ،کمترین میزان افت مقاومت در اثر
جایگزینی کامل درشتدانه بازیافتی در بتنهای حاوی 63%

50

میکروسیلیس رخ داده است .بیشترین مقاومت کسب شده بتن

45

معمولی با حضور  63%میکروسیلیس روی داده و بیشترین

40
35

مقاومت کسب شده بتنهای بازیافتی در بتن  25%بازیافتی با استفاده
 63%از میکروسیلیس است .تمامی سطوح جایگزینی درشتدانه
بازیافتی در اثر استفاده از هر یک از سطوح میکروسیلیس در بازه

SF 15
100

SF 10
75

SF 5

50
میزان جایگزینی ()%

N.P
25

30
0

 29روزه مقاومت فشاری هدف ( 43مگاپاسکال) را کسب کردند.

شکل  -9تغییرات مقاومت فشاری در سن  29روزه بر حسب

در شکل  8مشاهده میشود که در تمام سطوح جایگزینی درشتدانه

درصد جایگزینی سنگدانهها برای بتنهای معمولی و بازیافتی

بازیافتی ،مقاومت فشاری بتن بدون پوزوالن از بتنهای حاوی

حاوی میکروسیلیس
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50
FA 35

FA 15

مقاومت فشاری  29روزه (مگاپاسکال)

FA 25

N.P

45
40
35
30
25
20
75

100

50

0

25

شکل  -8تغییرات مقاومت فشاری در سن  29روزه بر حسب
درصد جایگزینی سنگدانهها برای بتنهای معمولی و بازیافتی
حاوی خاکستربادی
Z 30

40
35
30
25

مقاومت فشاری  28روزه (مگاپاسکال)

Z 20

Z 10

20
100

75

50
میزان جایگزینی ()%

25

سایر سطوح جایگزینی میکروسیلیس تاثیر محسوسی در بهبود
مقاومت کششی دونیمشدن نسبت به بتنهای مشابه بدون پوزوالن
ندارند و در موارد بیشتری نیز با کاهش مقاومت روبرو شدند.
در شکل  62نیز فاصله معنیدار نتایج مقاومتی بتنهای بدون پوزوالن
در هر سطح جایگزینی از سنگدانهها از یک سو و قرابت نتایج کسب
سنگدانهها ،دو نتیجه را نشان میدهد .نتیجه اول اینکه استفاده از
خاکستربادی به عنوان پوزوالن باعث شده تا افت شدیدی در
مقاومت کششی دونیمشدن بتنهای معمولی و بازیافتی ایجاد شود.
متوسط این افت مقاومت معادل  39%میباشد .نتیجه دوم بیانگر آن

50
N.P

بازیافتی نشان میدهد که بجز سطح جایگزینی  63%میکروسیلیس،

شده برای بتنهای حاوی خاکستربادی در هر سطح جایگزینی از

میزان جایگزینی ()%

45

برخوردار شوند .نتایج کسب شده در هر سطح جایگزینی مصالح

0

شکل  -63تغییرات مقاومت فشاری در سن  29روزه بر حسب
درصد جایگزینی سنگدانهها برای بتنهای معمولی و بازیافتی
حاوی زئولیت طبیعی
 -0-0مقاومت کششی دونیمشدن در سن  52روزه
جدول  4و نمودارهای نشان داده شده در شکلهای  66تا 63
نشاندهنده مقاومت کششی در سن  29روزه بتنهای معمولی و
بازیافتی حاوی پوزوالنهای مختلف میباشند .در بتن بدون
پوزوالن ،جایگزینی کامل درشتدانه بازیافتی باعث افت 24%
مقاومت کششی نسبت به بتن معمولی شد؛ در حالی که متوسط

است که اگر چه مقاومت کششی دونیمشدن بتنهای بازیافتی حاوی
 25%خاکستربادی نسبت به سایر بتنهای بازیافتی در سطوح
جایگزینی  65%و  35%خاکستربادی اندکی بیشتر میباشند ،ولی در
عمل در هر سطح جایگزینی درشتدانه بازیافتی تغییرات مقاومت
کششی دونیمشدن تحت تاثیر تغییرات میزان خاکستربادی نمیباشد.
جدول  -4مقاومت کششی دونیم شدن بتنهای معمولی و
بازیافتی )(MPa
میزان جایگزینی سنگدانهها ()%

نسبت

633

53

25

3

مخلوط

3/3
3/3
3/1
3/3
2/2
6/8
2/6
2/9
2/5
2/3

3/9
3/2
5/4
3/6
2/3
2/3
2/6
3/3
2/1
2/4

3/9
3/5
5/5
3/4
2/4
2/1
2/3
3/4
2/9
2/9

3/8
4/2
4/4
3/4
2/5
2/9
2/4
3/4
3/2
2/5

CC
SF
SF
SF
FA
FA
FA
Z
Z
Z

کاهش مقاومت در اثر جایگزینی کامل درشتدانههای بازیافتی در در رابطه با زئولیت طبیعی نیز رفتاری میان رفتار خاکستربادی و
بتنهای حاوی میکروسیلیس حدود  23%است .بر خالف رفتار تمام میکروسیلیس روی داد .به این نحو که در سطح جایگزینی 63%
پوزوالنهای استفاده شده در این پژوهش ،سطح جایگزینی  63%زئولیت طبیعی ،متوسط افت مقاومت کششی دونیمشدن در سطوح
میکروسیلیس باعث شد تا حتی جایگزینی  25%و  53%درشتدانه مختلف جایگزینی درشتدانه بازیافتی معادل  63%میباشد؛ در حالی
بازیافتی با مقاومت کششی دونیمشدن بیشتری نسبت به بتن معمولی که جایگزینیهای  23%و  33%از این پوزوالن باعث افت زیادتری
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در مقاومت کششی دونیمشدن شدند .در میان تمام بتنهای بازیافتی  -0-0ضریب ارتجاعی استاتیکی در سن  52روزه
نیز بتنهای دارای  25%درشتدانه حاوی  63%زئولیت مقاومت جدول  5و نمودارهای نشان داده شده در شکلهای  64تا 61
نشاندهنده ضریب ارتجاعی استاتیکی بتن های معمولی و بازیافتی

مطلوبتری را نسبت به سایر بتنهای کسب کردند.

حاوی پوزوالنهای مختلف میباشند .به طور کلی تفاوت

6

4
3
2
1
SF 15
100

SF 10
75

SF 5

50
میزان جایگزینی ()%

N. P
25

مقاومت کششی دونیم شدن (مگاپاسکال)

5

0
0

بر حسب درصد جایگزینی سنگدانهها برای بتنهای معمولی و
بازیافتی حاوی میکروسیلیس

3
2
1

100

50
میزان جایگزینی ()%
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شده تا ضریب ارتجاعی استاتیکی بتنهای بازیافتی در مقایسه با
مقاومتهای فشاری و کششی از افت محسوستری برخوردار
گردد.
مصالح بازیافتی ،استفاده از این ماده پوزوالنی باعث افزایش ضریب
ارتجاعی استاتیکی نسبت به حالت بدون پوزوالن میشود.
جایگزینی کامل درشتدانه بازیافتی باعث شد تا بتنهای بدون
پوزوالن با  29%کاهش ضریب ارتجاعی استاتیکی مواجه شوند ،در

5

FA 25

 9تا  63نشان میدهد که افزایش جایگزینی مصالح بازیافتی باعث

تاثیر استفاده از میکروسیلیس نشان داد که در هر سطح جایگزینی

شکل  -66تغییرات مقاومت کششی دونیمشدن در سن  29روزه

FA 15

نمودارهای فوق نسبت به نمودارهای نشان داده شده در شکلهای

0

حالی که استفاده از میکروسیلیس باعث گردید تا در اثر جایگزینی
کامل مصالح بازیافتی ضریب ارتجاعی استاتیکی با افت شدیدتری
مواجه شود .متوسط این کاهش  33%ثبت گردید .سطح مطلوب
جایگزینی  63%میکروسیلیس در بتن معمولی به نحوی است که در
مقایسه با بتن معمولی بدون پوزوالن  62%رشد و در بتنهای ،25%
 %53و  633%بازیافتی در مقایسه با بتن بازیافتی مشابه بدون پوزوالن
به ترتیب  64% ،69%و  1%رشد نشان داد.

0

شکل  -62تغییرات مقاومت کششی دونیمشدن در سن  29روزه

جدول  -5ضریب ارتجاعی استاتیکی بتنهای معمولی و بازیافتی

بر حسب درصد جایگزینی سنگدانهها برای بتنهای معمولی و

)(GPa
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شکل  -63تغییرات مقاومت کششی دونیمشدن در سن  29روزه
بر حسب درصد جایگزینی سنگدانهها برای بتنهای معمولی و
بازیافتی حاوی زئولیت
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مقدار ضریب ارتجاعی استاتیکی کاسته میشود .بازه این تغییرات برای
بتن معمولی  63%بوده و برای بتنهای بازیافتی بین  68%تا  29%متغیّر می-
خاکستربادی در اثر افزایش جایگزینی مصالح بازیافتی نیز مانند بتنهای
حاوی میکروسیلیس میباشد و متوسط این کاهش در ضریب ارتجاعی
استاتیکی معادل  33%گردیده است.
که در سطح جایگزینی  63%از این پوزوالن ،در اکثر سطوح جایگزینی
مصالح بازیافتی باعث بهبود ضریب ارتجاعی استاتیکی نسبت به بتن مشابه
بدون پوزوالن شد؛ این در حالی است که در سطح جایگزینی 23%
زئولیت تا مرز  53%جایگزینی مصالح بازیافتی نیز همچنان ضریب
ارتجاعی استاتیکی باالتری نسبت به بتن مشابه بدون پوزوالن مشاهده شد.
مانند پوزوالنهای میکروسیلیس و خاکستربادی مصرفی در این پژوهش،
استاتیکی در اثر افزایش جایگزینی مصالح بازیافتی با سرعت بیشتری
مواجه گردد و متوسط این افت به  35%نیز برسد.
 -2-0سرعت انتشار امواج فراصوت در سن  52روزه

45
Z 20

جایگزینی مصالح بازیافتی ،هر چه میزان خاکستربادی افزایش یابد ،از

مصرف زئولیت طبیعی نیز باعث شد تا روند افت ضریب ارتجاعی

شکل  -65تغییرات ضریب ارتجاعی در سن  29روزه بر حسب

Z 10

بدون پوزوالن کمتر میباشد .نتایج شکل  65نشان داد که در هر سطح

تاثیر رفتار میانه زئولیت طبیعی بر ضریب ارتجاعی استاتیکی به شکلی است
45

FA 35

های حاوی خاکستربادی در هر سطح ،از ضریب ارتجاعی استاتیکی بتن

باشد .میزان افزایش افت ضریب ارتجاعی استاتیکی در بتنهای حاوی

شکل  -64تغییرات ضریب ارتجاعی در سن  29روزه بر حسب

FA 25

برخالف بتنهای حاوی میکروسیلیس ،ضریب ارتجاعی استاتیکی بتن-

0

میزان جایگزینی ()%

در جدول  1و شکل  69نتایج سرعت انتشار امواج فراصوت روی نمونه های
مکعبی استاندارد ارائه شده است .هر عدد بیانگر متوسط سه نمونه مکعبی
میباشد .حدود تعریف شده روی نمودار ،معرف بازههای تعیین کیفیت بتن-
ها براساس یافتههای وایتهورس ]22[ 6میباشند .براساس این نمودار مشاهده
میشود که عالوه بر بتن معمولی حاوی  5%میکروسیلیس ،استفاده از 63%
میکروسیلیس باعث شده تا عالوه بر بتن معمولی ،بتنهای  25%و 53%
بازیافتی نیز در محدوده کیفی عالی قرار گیرند .این در حالی است که عدم
استفاده از میکروسیلیس در بتن معمولی ،باعث شد تا این بتن در محدوده مرز

شکل  -61تغییرات ضریب ارتجاعی ادر سن  29روزه بر حسب

مشترک کیفیت عالی و خوب قرار گیرد و با افزایش میزان جایگزینی به-

درصد جایگزینی سنگدانهها برای بتنهای معمولی و بازیافتی

تدریج کیفیت بتن کاهش یابد ،به نحوی که در جایگزینی کامل درشت-

حاوی زئولیت طبیعی

دانههای بازیافتی ،بتن به سطح کیفی مشکوک نزدیک شود.

Whitehurst
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جدول  -1سرعت انتشار امواج فراصوت بتنهای معمولی و

با دقت در نمودار نشان داده در شکل  69میتوان دریافت که در

بازیافتی )(km/s
میزان جایگزینی سنگدانهها ()%
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بتنهای معمولی در صورت استفاده از میکروسیلیس و زئولیت

4/81
3/98
4/49
3/13
4/93
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طبیعی ،کیفیت بتن در مرز سطح کیفی خوب و عالی قرار میگیرد،
با این حال میتوان مشاهد کرد که اکثر بتنهای بازیافتی حاوی
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میکروسیلیس و زئولیت طبیعی در ناحیه باالیی محدوده کیفی
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خوب قرار گرفتند و در مقابل ،نتایج حاصل از مصرف

SF

خاکستربادی در بتنهای معمولی و بهویژه در بتنهای بازیافتی نشان

FA

داد که سطح کیفی بتنها در محدوده پایین سطح کیفی خوب و

FA

بعضاً مرز ناحیه مشکوک واقع شدند؛ این پدیده تا جایی پیش رفته

FA

که بتنهای  25%و  53%بازیافتی حاوی  35%خاکستربادی در

Z
Z

محدوده کیفی مشکوک و بتن تماماً بازیافتی حاوی 35%

Z

خاکستربادی در محدوده ضعیف قرار گرفت.
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شکل  -69سرعت انتشار امواج فراصوت در بتنهای معمولی و بازیافتی حاوی میکروسیلیس ،خاکستربادی و زئولیت طبیعی
 -0تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشها

فشاری در اثر جایگزینی کامل درشتدانههای بازیافتی به نتایج

همانگونه که پیشتر عنوان شد ،محققان در زمینه حداقل سطح مختلفی رسیدهاند ] .[63-65دهیر و

پاینا6

] [5بیان داشته که در

جایگزینی بهینه درشتدانه بتنی بازیافتی و میزان کاهش مقاومت صورت عدم استفاده از مواد پوزوالنی ،جایگزینی  33%درشتدانه

Dhir and Paine

1
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بتنی را میتوان به عنوان یک سطح جایگزینی عملی بدون اینکه مقاومت فشاری در سن  29روزه بتن  25%بازیافتی حاوی 63%
تاثیر نامطلوبی روی توسعه مقاومت بتن داشته باشد ،پذیرفت .نتایج میکروسیلیس در مقایسه با بتن  25%درصد بازیافتی بدون پوزوالن
این تحقیق نشان داد که در بتنهای بدون پوزوالن ،جایگزینی  22% 25%است ،در حالی که این نسبت با افزایش مقادیر درشتدانه
مصالح بازیافتی تاثیری در کاهش مقاومت فشاری ندارد؛ با این بازیافتی برای بتنهای  53%و  633%بازیافتی به ترتیب به  31%و 42%
حال استفاده از  63%میکروسیلیس باعث شد تا حتی در جایگزینی رسید .این امر نشان میدهد که به علت ریزی بسیار زیاد ذرات
کامل درشتدانههای بتنی بازیافتی مقاومت فشاری به  56/9میکروسیلیس و متعاقباً افزایش قابلیت پرکنندگی بیشتر آن ،از
مگاپاسکال برسد که این امر نشان دهنده  69%رشد نسبت به بتن شدت بروز و توسعه حفرات در مقطع بتنهای تماماً بازیافتی کاسته
بدون پوزوالن است .نمودارهای ارائه شده نشان داد که جایگزینی میشود .این امر منجر به بهبود محسوستر مقاومت فشاری این
کامل درشتدانه بازیافتی بدون استفاده از مواد پوزوالنی با  69%بتنها شده است .با این حال در نقطه مقابل نتیجه فوق ،برخی
کاهش مقاومت فشاری روبرو میشود ،در حالی که برخی منابع محققان معتقدند که در بتنهای حاوی  63%میکروسیلیس نسبت
این کاهش مقاومت را تا  33%نیز گزارش کردهاند] .[1 ،23تاثیر بهبود مقاومت هر سطح از بتنهای بازیافتی نسبت به بتن بازیافتی
مطلوب استفاده از مواد پوزوالنی عالوه بر بهبود مقاومت فشاری را مشابه بدون پوزوالن تقریباً یکسان میباشد ] .[63عدم تغییر
میتوان در کاهش محسوس افت مقاومت در اثر جایگزینی کامل محسوس مقاومت فشاری در جایگزینیهای  53%و  633%در
درشتدانه بازیافتی نسبت به بتن معمولی مشابه دانست .نتایج نشان بتنهای حاوی  63%زئولیت در مقایسه با بتنهای مشابه بدون
داد که در سه سطح بهینه جایگزینی مواد پوزوالنی شامل  63%پوزوالن نشان میدهد که در سطوح جایگزینیهای زیاد سنگدانه
میکروسیلیس 25% ،خاکستربادی و  63%زئولیت ،کاهش مقاومت بازیافتی ،از سطح جایگزینی  63%زئولیت میتوان به عنوان یک
فشاری در مقایسه با بتن معمولی مشابه در اثر حداکثر جایگزینی به سطح جایگزینی مطمئن جهت کاهش مصرف سیمان بدون بروز
تغییرات محسوس مقاومتی استفاده نمود.

ترتیب  9% ،63%و  3%میباشد.

کو و همکاران [24] 6نشان دادند که با افزایش درصد جایگزینی در زمینه مقاومت کششیدونیمشدن نیز مطالعات آماری انجام شده
خاکستربادی از میزان مقاومت فشاری کاسته میشود در حالیکه توسط سیلوا [25] 2نشان داده که در اثر جایگزینی کامل سنگدانه-
در این پژوهش روند کسب مقاومت برای بتنهای حاوی های بازیافتی امکان وقوع افت  43%در مقاومت کششی دونیمشدن
خاکستربادی به نحوی مشاهده شد که تا سقف جایگزینی  25%نیز وجود دارد؛ در حالی که یانگ [21] 3نشان داد که در صورت
خاکستربادی ،مقاومت فشاری افزایش یافت و پس از آن سطح ،استفاده از سنگدانههای بتنی با کیفیت باال افت مقاومت کششی تا
مقاومت فشاری کاهش یافت .از دیگر نتایج کسب شده متمایز با حدود  63%روی خواهد داد .مطالعات تحقیق حاضر نشان داد که
تحقیقات آنها ،کاهش مقاومت فشاری در سن  29روزه در در صورت جایگزینی کامل درشتدانه ،بدون حضور هرگونه
جایگزینیهای باالتر سنگدانههای بازیافتی با افزایش جایگزینی پوزوالن ،کاهش  23%مقاومت کششی دونیمشدن در مقایسه با بتن
خاکستربادی است در حالیکه نتایج کسب شده آنها در نقطه معمولی روی میدهد .با این حال استفاده از سطح بهینه مصرف
میکروسیلیس که پیشتر در بررسیهای مربوط به مقاومت فشاری،

مقابل نتایج حاضر قرار دارد.

از نکات قابل توجه کسب شده استفاده از سطح جایگزینی  63%معادل  63%بیان شده بود ،باعث شد تا در جایگزینی کامل درشت-
میکروسیلیس در مخلوطهای بتنی ،افزایش درصد رشد مقاومت دانهها  69%افت در مقاومت کششی دونیمشدن روی دهد .این
در بتنهای بازیافتی نسبت به بتن بدون پوزوالن مشابه با افزایش نتیجه نشان میدهد که استفاده از میکروسیلیس باعث شده تا از
مقادیر جایگزینی سنگدانهها میباشد ،به نحویکه میزان بهبود میزان افت مقاومت کششی دونیمشدن در جایگزینیهای کامل
Kou et al.
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بکاهد .مصرف سطح بهینه  63%زئولیت نیز باعث شد تا افت جایگزینی کامل سنگدانههای بازیافتی عالوه بر تاثیر نامطلوب
مقاومت کششی دونیمشدن نسبت به بتن معمولی حاوی زئولیت به جایگزینی سنگدانهها ،تاثیر نامطلوب خاکستربادی نیز موثر واقع
 69%برسد ،در حالی که این مسأله در سطح بهینه  25%خاکستربادی شد و باعث افت محسوس ضریب ارتجاعی استاتیکی نسبت به بتن-
رخ نداد .نتایج این تحقیق نیز نشان داد بجز در سطح جایگزینی های بدون پوزوالن گردید.
 633%درشتدانه ،در سایر سطوح جایگزینی درشتدانه بازیافتی ،تنایج آزمایش تعیین سرعت انتشار امواج فراصوت نشان داد که با
با افزایش مقادیر خاکستربادی تا سطح  ،25%مقاومت کششی افزایش میزان سنگدانه بازیافتی در بتن از میزان سرعت انتشار امواج
افزایش یافته است و پس از آن کاهش مییابد؛ در حالی که کو و نیز کاسته میشود .وقوع این امر را میتوان به کاهش چگالی
همکاران ] [24معتقدند که با افزایش خاکستربادی از مقاومت سنگدانههای بازیافتی در مقایسه با سنگدانههای طبیعی دانست.
کششی کاسته میشود .با این حال مشابه نتایج کسب شده این نتایج نشان داد که جایگزینی کامل درشتدانههای بازیافتی منجر
محققان در این تحقیق را میتوان در نتایج حاصل از مصرف به کاهش  25%در سرعت انتشار امواج گردید ،با این حال استفاده
زئولیت یافت؛ جایی که در هر سطح جایگزینی مصالح درشتدانه ،از پوزوالنهای میکروسیلیس ،خاکستربادی و زئولیت طبیعی هر
افزایش مقادیر زئولیت منجر به کاهش مقاومت کششی دونیمشدن یک تا سطحی در متراکم کردن فضای موجود در بتنهای بازیافتی
شد.

موثر واقع شدند؛ به نحوی که به طور میانگین میزان کاهش سرعت

در زمینه رفتار ضریب ارتجاعی استاتیکی بتنهای بازیافتی میتوان انتشار امواج فراصوت در جایگزینی کامل نسبت به بتن معمولی
به شکل واضحتری تصمیمگیری نمود؛ به نحویکه به طور مشابه به ترتیب تا  63/1% ، 1/1%و  63/4%کاهش یافت .اگر چه
مشخص در تمامی بتنهای بازیافتی بدون پوزوالن و با پوزوالن مقدار کاهش سرعت انتشار امواج فراصوت در جایگزینی کامل
هرگونه افزایش مقدار سنگدانه بازیافتی منجر به کاهش ضریب سنگدانههای بتنی در مقایسه با نتایج کسب شده با برخی
ارتجاعی استاتیکی شد .این پدیده را میتوان به علت پایینتر بودن محققان] [29 ،29مقدار بیشتری است ،ولی باید به این نکته توجه
ضریب ارتجاعی استاتیکی سنگدانههای بازیافتی در مقایسه با داشت که سرعت انتشار امواج فراصوت و نیز روند تغییرات آن به
سنگدانههای طبیعی دانست .در میان تمام پوزوالنهای استفاده شده میزان زیادی به عوامل متعددی مانند نوع و حجم سنگدانهها ،نوع
در تحقیق ،به طور کلی میکروسیلیس و به شکل خاص ،سطح و میزان سیمان مصرفی ،نوع و میزان مواد افزودنی و روانکنندهها
جایگزینی  63%آن مطلوبترین رفتار را نشان داد .با این حال اگر و میزان رطوبت اولیه] ،[28مشخصات ناحیه انتقال ،چگالی و میزان
چه در تمامی حاالت جایگزینی سنگدانههای بازیافتی ،ضریب حفرات موجود در خمیر سیمانی ] [33بستگی دارد؛ لذا نتیجه-
ارتجاعی استاتیکی بتنهای بازیافتی حاوی مقادیر مختلف گیری در این زمینه و پرداختن به مقایسه نتایج کسب شده سایرین
میکروسیلیس از بتنهای مشابه بدون پوزوالن بیشتر شد ،ولی نیازمند تامین شرایط آزمایشگاهی یکسان و مشابه میباشد.
میزان شدت افت ضریب ارتجاعی استاتیکی این بتنها به نحوی
بود که در جایگزینی کامل سنگدانههای بازیافتی ،ضریب ارتجاعی  -2نتایج
استاتیکی بتنهای تماماً بازیافتی حاوی میکروسیلیس و بتنهای در این تحقیق خواص مکانیکی بتنهای بازیافتی ساخته شده از
بدون میکروسیلیس بسیار به هم نزدیک شدند (به شکل  64توجه درصدهای مختلف درشتدانه بتنی بازیافتی مورد بررسی قرار
گردد) .وقوع این امر نشان داد که در زمینه ضریب ارتجاعی گرفت .سه نوع پوزوالن شامل میکروسیلیس ،خاکستربادی و
استاتیکی بتنها ،تاثیر نامطلوب سنگدانههای بازیافتی در سطوح زئولیت در درصدهای مختلف جایگزینی با سیمان ،جهت بهبود
باالتر جایگزینی سنگدانهها بر تاثیر بهبودبخشی میکروسیلیس فائق خواص مکانیکی مورد استفاده قرار گرفت .در مجموع  313نمونه
شده است .برخی از محققین مشابه این پدیده را در مصرف سطوح مکعبی و استوانهای در قالب  43نسبت مخلوط ساخته شدند و
مختلف خاکستربادی مشاهده نمودند ] [24در حالی که نتایج آزمایشهای مقاومت فشاری ،مقاومت کششی دونیمشدن ،ضریب
حاصل از مصرف خاکستربادی در این تحقیق نشان داد که در ارتجاعی استاتیکی و تعیین سرعت انتشار امواج فراصوت در سن
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حسن جلیلیفر ،سیدفتح اله ساجدی

 29روزه انجام گردیدند .نتایج کلیدی حاصل شده به شرح زیر می

ضریب ارتجاعی استاتیکی ،در سطح جایگزینی 63%

باشند:

میکروسیلیس ،ضریب ارتجاعی بتن تماماً بازیافتی تا 24%

 -مقاومت فشاری  29روزه بتن  25%بازیافتی بدون پوزوالن در

نسبت به بتن معمولی افت کرد .این افت در بتنهای تماماً

مقایسه با بتن معمولی ،بدون تغییر باقی ماند در حالی که

بازیافتی حاوی  65%خاکستربادی و  63%زئولیت طبیعی معادل

جایگزینیهای  53%و  633%از مصالح بازیافتی باعث کاهش

 28%مشاهده شد.

مقاومت فشاری به میزان به ترتیب  64%و  69%گردید.
 در تمامی سطوح جایگزینی میکروسیلیس در بتنهای  25%تا 633%بازیافتی ،طی  29روز

مقاومت مشخصه به 43

 نسبت کاهش ضریب ارتجاعی استاتیکی در اثر افزایشجایگزینی مصالح بازیافتی در بتنهای حاوی مواد پوزوالنی،
بیشتر از حالتی است که از مواد پوزوالنی استفاده نشد.

مگاپاسکال رسید .در این میان مصرف  63%میکروسیلیس  -مصرف  63%میکروسیلیس باعث شده تا بتنهای  25%و 53%
باعث شد تا مقاومت فشاری تمامی بتنهای بازیافتی از مرز 53

بازیافتی در محدوده سطح کیفی عالی قرار گیرند ،در حالی که

مگاپاسکال نیز عبور کند.

عدم استفاده از این پوزوالن باعث گردید تا در جایگزینی

 سطح جایگزینی بهینه خاکستربادی در بتنهای معمولی وبازیافتی  25%بهدست آمد ،با این حال همین سطح جایگزینی

کامل درشتدانههای بازیافتی ،سطح کیفی بتن به مرز ناحیه
مشکوک نیز برسد.

نیز قادر نبود تا مقاومت فشاری بتنهای بازیافتی را به سطح  -کاربرد پوزوالنهای میکروسیلیس و زئولیت باعث شده تا در
مقاومت مشخصه مورد نظر برساند .از سوی دیگر ،زئولیت فقط

بازه  29روزه ،اکثر بتنهای بازیافتی در ناحیه کیفی خوب قرار

در سطح جایگزینی  63%نیز قادر است تا صرفاً مقاومت بتن

گیرند ،در حالی که استفاده از خاکستربادی باعث گردید تا

 25%بازیافتی را به مقاومت مشخصه  43مگاپاسکال برساند.

سطح کیفی بتنها رو به کاهش نهند و به مرز ناحیه مشکوک

 -جایگزینی کامل درشتدانههای بازیافتی در بتن بدون پوزوالن

نیز برسند.

باعث افت مقاومت کششی به میزان  23%در مقایسه با بتن
معمولی شد .در حالی که جایگزینی  63%میکروسیلیس در بتن  -6مراجع
تماماً بازیافتی باعث شد تا افت مقاومت کششی نسبت به بتن
معمولی بدون پوزوالن به  9%برسد .استفاده از میکروسیلیس
بجز در سطح جایگزینی  ،63%تاثیر محسوسی در بهبود
مقاومت کششی دونیمشدن در مقایسه با بتنهای مشابه بدون
پوزوالن نداشت .برخالف میکروسیلیس ،تمام سطوح
جایگزینی خاکستربادی باعث کاهش شدید مقاومت کششی
شدند ،به نحوی که در بتن تماماً بازیافتی حاوی 25%
خاکستربادی  56%کاهش مقاومت کششی نسبت به معمولی
بدون پوزوالن مشاهده شد.در رابطه با زئولیت نیز در سطح
بهینه جایگزینی  ،63%مقاومت کششی دونیم شدن بتن 25%
بازیافتی  63%افت و بتن  633%بازیافتی  36%افت نسبت به بتن
معمولی بدون پوزوالن را نشان دادند.
 در بتنهای بدون پوزوالن ،جایگزینی کامل درشتدانههاباعث افت  29%در ضریب ارتجاعی استاتیکی نسبت به بتن
معمولی شد .در موثرترین سطوح جایگزینی پوزوالن در
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Abstract
The present study studies the effect of the replacement of different levels of recycled concrete
aggregates on the mechanical behavior of recycled concrete. In made concretes, natural aggregates
have been replaced at three levels of 25%, 50% and 100% with recycled concrete coarse
aggregates. In order to enhance the mechanical performance of these concrete, each of the
pozzolans including micro-silica, fly ash and natural zeolite has been replaced with cement at
three different levels. A total of 360 cube and cylindrical concrete specimens were made in the
form of 40 mixing designs, and tests of compressive strength, tensile strength, static modulus of
elasticity and ultrasonic pulse velocity at 28 days of age were performed. The results showed that,
without the use of pozzolanic materials, up to 25% replacement of recycled coarse aggregate,
there was no significant change in the mechanical performance of this concrete, while the higher
replacement rates resulted in a significant loss in the mechanical performance of this concrete.
The use of micro-silica, especially at the replacement level of 10%, has led to a very good
performance of recycled concrete even in the case of full replacement of recycled coarse
aggregates. Other pozzolanic materials used were also relatively less and in lesser intervals of
recyclable materials to improve their mechanical properties.
Keywords: Recycled concrete, Mechanical properties, Micro-silica (SF), Fly ash (FA), Natural
zeolite (NZ).
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