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 چکیده

 دیکلر ونی. باشد یمامل شروع خوردگی و شروع تخریب آن وعیکی از  ،ییایدر یها طیمسلح در مح یبتن یها سازهنفوذ یون کلرید در 

از  یبردار بهره طیبهبود دوام و شرا یشود. برا میفوالد در بتن  یمنجر به شروع خوردگ، داخل بتن لگردیم یمحافظ رو هیال بیتخر با

پوزوالن انواع فارس، استفاده از  جیمانند خل طیمح دیکلر ونی ادیمهاجم با دما، رطوبت و غلظت ز طیدر شرا سلحم یبتن یها سازه

 شده است. شنهادیپ یتوسط محققان مختلف

درصد و نسبت آب به  15و  11، 5 ینیگزیبا درصد جا پوزوالن متاکائولن یبتن حاو یو مقاومت فشار دیکلر ونیانتشار  ق،یتحق نیا در

ها در دو  شده است. همه بتن یبررس 51/1و  05/1، 01/1، 55/1 مانیو با نسبت آب به س پوزوالنبتن بدون  نیو همچن 01/1 مانیس

 یشگاهیآزما یها قشم قرار گرفتند. آزمونه رهیدانشگاه تهران واقع در جز یقاتیتحق تیدر سا یط جزر و مدیو شرا یشگاهیآزما طیشرا

جزر و  ییارویرو طیماه در شرا 51و  72، 9، 5در محل پس از  یها ماه در معرض آب نمک طبق روش استاندارد، و آزمونه 5پس از 

مقاومت  شیعالوه بر افزا متاکائولنکه استفاده از  دهد ینشان م جیگرفتند. نتا رارق دیکلر ونینفوذ  شیمورد آزما یقاتیتحق تیسا یمد

 نهیحالت به متاکائولندرصد  15تا  11استفاده از  رسد ی. بنظر مدهد یرا بهبود م دیکلر نویبتن در برابر  یریپذنابه شدت نفوذ ،یفشار

 دیکلر ونیانتشار و غلظت  بیضر ز،یمدت ن ی. در طوالنباشد یم دیلرک ونیو چه از نظر نفوذ  یپوزوالن چه از لحاظ مقاومت نیمصرف ا

های حاوی متاکائولن دارای ضریب انتشار کمتر  ولی باز هم طرح اند کرده دایپ گریکدیبا  تریکم اریمختلف اختالف بس یها طرح یسطح

 .و غلظت یون کلرید سطحی بیشتری هستند

 پتوزونن  ،یجترر و متد   هیت فتار،، ناح  جیخلت دریتایی   طیدر محت بتتن  دوام  ،یسطح دیغلظت کلر د،یکلر ونیانتشار  بیضرکلمات کلیدی: 

 متاکائولن
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 مقدمه .1

 یها عوامل در بحث دوام سازه نیتر از مخرب یکی ییایدر یها طیمسلح در معرض مح یبتن یها در سازه دیکلر ونینفوذ 

فوالد داخل بتن  یو منجر به شروع خوردگ گردد یداخل بتن م لگردیباعث فعال شدن م دیکلر ونینفوذ  دهی. پدباشد یم یبتن

همانند  اینمک در آب در ادیغلظت ز نیهمچن گرم و یآب و هوا رینظ یواملع ریدر بتن تحت تاث دیکلر ونی. نفوذ شود یم

فارس حدود  جیخل یطیو مح ییدما طیدر شرا بیتخر یاساس سرعت نفوذ و حت نی. بر عمگردد یم دیتشد فارس، جیخل طیشرا

 انهیمتوسط سال یدما الف. اختباشد ی( مکیاطلس )منطقه نورد انوسیو اق یناویحوزه اسکاند یایدر یطیمح طیبرابر شرا 8

 [.1] باشد یم گراد یدرجه سانت 51دو منطقه حدود  نیا

 .کند یم تیانتشار تبع ای کیاز قانون دوم ف 1طبق رابطه  داریپا ریغ طیدر بتن اشباع در شرا دیکلر ونی نفوذ
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 .باشد یدر بتن م دیکلر ونیانتشار  بیضر D، و tاز سطح بتن و در زمان  xدر عمق  دیکلر ونیغلظت  Cدر آن  که

)در  C=ci هیاول طی( و شراt≥0و  x=0)در حالت  C=cs یمرز طیشرا یبرا 1رابطه  یلی، حل تحلDفرض ثابت بودن  با

 [.7] شود یمشاهده م 7( در رابطه t=0و  x>0حالت 
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 .باشد یم 0متمم تابع خطا مطابق رابطه  ()erfc، و 5تابع خطا مطابق رابطه  ()erfدر آن  که
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. دیرا کنترل نما دیکلر ونینفوذ  تواند یم دیکلر ونیانتشار  بیکه کاهش ضر شود یمشاهده م 7توجه به رابطه  با

ها  پوزوالن رینظ مانیس نیگزیاستفاده از مواد جا نیو همچن مانیاند که نسبت آب به س مختلف نشان داده یها  پژوهش

 مانیدوام بتن داشته باشد. کاهش نسبت آب به س یو پارامترها یریذپذنفو ،یکیمکان یها بر مقاومت یادیز ریتاث تواند یم

بتن  یریکاهش نفوذپذ نیو همچن یمقاومت فشار شیباعث افزا تواند یکاهش م نیو ا شود یمنجر به کاهش تخلخل بتن م

 یبهبود ناش نی[. ا6] شود یم تنو دوام ب یریباعث بهبود نفوذپذ متاکائولن ریها نظ استفاده از پوزوالن ،ی[. بطور کل5-5گردد ]

 نیب یانتقال هیداخل بتن، بهبود ناح مانیس ریخم نهییابعاد و ساختار حفرات مو عیتوزاز استفاده از پوزوالن بخاطر بهبود 

 [.9-2، 0، 5] باشد یم دیکلر ونی یدسازیمق شیافزا نیو همچن د،یکلر ونیکاهش نفوذ  مان،یس ریسنگدانه و خم
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 شیمنجر به افزا تواند یکه مطابق مطالعات انجام شده م باشد یم یعمران یها در پروژه جیرانسبتا پوزوالن  کی متاکائولن

. کائولن باشد یمتاکائولن، رس کائولن م دیدر تول یمواد خام ورود. آن گردد یرینفوذپذ دیو کاهش شد یمقاومت فشار ادیز

مناسب رس  یاستفاده شده است. با حرارت ده ینیچ دیدر تول یاست که بطور سنت یو رس دیسف زیر اریبس یماده معدن کی

است و با توجه به  یسیلیمتاکائولن مشابه دوده س یریپذ . مشاهده شده است که درجه واکنشگردد یم دیکائولن، متاکائولن تول

 [.11، 6، 5] بوده است زین رتریپذ واکنش یگاه ه،یمواد خام اول نیو همچن دیتول ندیفرآ

 یانتشار و حت بیضر رینظ دیکلر ونینفوذ  یبر پارامترها یادیز ریتاث تواند یم یبردار بهره طیبتن در مح ییارویرو طیشرا

و پاشش جزو  یجزر و مد ییارویرو طیکه دو شرا دهد یداشته باشد. مطالعات انجام شده نشان م یسطح دیکلر ونیغلظت 

در بتن  لگردیم یردگو خو دیکلر ونینفوذ  نهیمغروق در آب، در زم ایدر هوا و  یریقرارگ طینسبت به شرا طیشرا نیدتریشد

 [.11، 5] باشند یم

استفاده  نیو همچن مانیاثرات نسبت آب به س یبررس یدر بتن برا دیکلر ونیبلندمدت نفوذ  یبررس جینتا ق،یتحق نیا در

 یقاتیتحق تیفارس در سا جیخل ییایدر طیدر مح یجزر و مد طیدر شرا نیو همچن یشگاهیآزما طیدر شرا متاکائولناز 

مختلف  مانیآب به س یها طرح بدون پوزوالن و با نسبت 0منظور،  نیهم. به شود یقشم ارائه م رهیدانشگاه تهران در جز

درصد و با نسبت آب  15و  11، 5 ینیگزیبا درصد جا مانیس نیگزیجا متاکائولن یطرح حاو 5( و 5/1و  05/1، 01/1، 55/1)

 یو در محل، بر رو یشگاهیآزما طیدر بتن در شرا دیکلر ونیو نفوذ  یمقاومت فشار یها شیساخته شد و آزما 01/1 مانیبه س

 ها انجام گرفت. آن

 

 برنامه آزمایشگاهی .2

 مواد و مصالح

تهیه شده از شرکت  متاکائولنهرمزگان، و  مانیمحصول کارخانه س 7پرتلند نوع  مانیس قیتحق نیدر ا یمصرف مانیس

 ارائه شده است. 1در جدول  متاکائولنو  مانی. مشخصات سباشد یم آسان سرام
 

 مصرفی متاکائولنمشخصات سیمان و  -1جدول 

 مشخصات )%( نام
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O LOI 

 7 6/1 5/1 6/1 8/1 65 5/5 5 71 سیمان

 52/1 17/1 11/1 - 18/1 7/1 99/1 82/05 85/51 متاکائولن

 

شکسته و ماسه از نوع گردگوشه  یو ار نوع سنگدانه آهک متر یلیم 19شامل شن با حداکثر اندازه  یمصرف یمصالح سنگ

 نیو همچن متاکائولن یحاو یها . در ضمن در طرحدیدرصد ماسه استفاده گرد 58درصد شن و  67ها از  . در همه طرحباشد یم

 کنواختیمناسب و پخش  یبه روان یابیدست یبرا یالتیربوکسک یپل کننده روان فوق یاز افزودن ازیها در صورت ن طرح ریدر سا

 .دیاستفاده گرد یمانیمواد س

 مخلوط یها طرح

و  05/1، 01/1، 55/1 مانیآب به س یها طرح بدون پوزوالن و با نسبت 0شامل  قیتحق نیاستفاده شده در ا یها طرح

 مانیو با نسبت آب به س یمانیدرصد مجموع موادس 15و  11، 5 ینیگزیجا زانیبه م متاکائولن یطرح حاو 5 نیو همچن 51/1

 ارائه شده است. 7در جدول  شدهمخلوط استفاده  یها طرح اتیی. جزباشد یم 01/1
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 های مخلوط مصرفی مشخصات طرح -7جدول 

 نام طرح

 مشخصات طرح

w/b 
 عیار سیمان

(kg/m
3) 

 متاکائولن

(kg/m
3) 

 آب آزاد

(kg/m
3) 

 کننده روان فوق

(kg/m
3) 

 اسالمپ

(mm) 

 یون کلرید اولیه

 (ci)% وزن بتن، 

C1 55/1 011 - 101 55/1 81 115/1 

C2 01/1 011 - 161 7/1 21 115/1 

C3 05/1 011 - 181 1/1 151 115/1 

C4 51/1 011 - 711 1 181 115/1 

MK5 01/1 581 71 161 8/1 51 11/1 

MK10 01/1 561 01 161 0/1 55 11/1 

MK15 01/1 501 61 161 6/1 81 11/1 

 

 ییارویرو طیها و شرا آزمونه

 یها شد. دسته اول آزمونه هی( در بتن، دو دسته آزمونه تهدیکلر ونی لی)پروف دیکلر ونیغلظت  عیتوز نییتع یبرا

[. دسته دوم 17بکار رفت ] زین یمقاومت فشار نییتع یکه برا یمتر یلیم 151با ابعاد  یها شامل مکعب یشگاهیآزما

ها پس از  . آزمونهباشد یم متر یلیم 151×151×611به شکل منشور و با ابعاد  یقاتیتحق تیسا طیقرار گرفته در مح یها آزمونه

 طیدر شرا یشگاهیآزما یها روز از قالب خارج شدند. سپس آزمونه کیلرزان متراکم شده و پس از  زیم یساخت، بر رو

نفوذ  یها  شدند. پس از آن، آزمونه یرطوبت یآور روز عمل 7منطقه  طیمح یدر دما یقاتیتحق تیسا یها مونهاستاندارد و آز

 .افتدیآزمونه است، نفوذ اتفاق ب یطرف که سمت باال کیرنگ شدند تا تنها از  یوجه توسط پوشش اپوکس 5از  دیکلر ونی

قشم قرار گرفتند.  رهیفارس در جز جیخل یایآب در یجزر و مد طیدر شرا یقاتیتحق تیقرار گرفته در سا یها آزمونه

 شدند. یروش استاندارد آماده ساز طیدر شرا شود، یم انیهمانطور که در ادامه ب زین یشگاهیآزما یها آزمونه

 ها شیو آزما یبردار نمونه

روز انجام شده است.  78روز و  2و در سن  1618-5 یطبق استاندارد مل یمکعب بتن یبتن بر رو یمقاومت فشار شیآزما

 دیمحلول در اس دیکلر ونیغلظت  لی[. پروف10، 15بوده است ] 1618-7 یها مطابق استاندارد مل آزمونه یآور ساخت و عمل

 تیسا یجزر و مد طیماه در شرا 51و  72، 9، 5و پس از  یشگاهیآزما طیدر شرا ییارویماه رو 5کل( پس از  دیکلر ونی)

در  دیکلر ونی زانیم یریگ اندازه یها برا از آزمونه یری[. پودرگ15انجام گرفت ] ASTM C1556مطابق استاندارد  یقاتیتحق

 یاستفاده نشد. پودرها ش،یآزما تورمطابق دس زیاول ن متر یلیم 1انجام گرفت. پودر مربوط به  متر یلیم 5/1اعماق بتن با دقت 

و  یساز آماده ASTM C1152( و 19)بخش  ASTM C114 شیق دستور آزمامربوط به اعماق مختلف بصورت جداگانه طب

 [.12، 16] دیگرد یریگ آن اندازه دیمحلول در اس دیکلر ونیسپس غلظت 

 

 ها آن ریو تفس ها شیآزما جینتا .3

سه  جینتا نیانگیحاصل م جه،ی. هر نتشود یمشاهده م 1مختلف در شکل شماره  یها مربوط به طرح یمقاومت فشار جینتا

 .باشد یآزمونه مربوط به هر طرح اختالط م
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 روز 78و  2های مختلف در سنین  مقاومت فشاری طرح -1شکل 

 

. بطور متوسط، گردد یوضوح مشاهده م به مانیدر اثر کاهش نسبت آب به س یمقاومت فشار شی، افزا1مطابق نمودار شکل 

 زین متاکائولنشده است. استفاده از  یدر مقاومت فشار یدرصد 71 شیمنجر به افزا مانیدر نسبت آب به س 15/1کاهش 

را  یمقاومت فشار نیشتریب متاکائولندرصد  15روز، استفاده از  78 و 2 داده است. در سن شیبتن را افزا یمقاومت فشار

مقاومت هم مربوط به  نی. کمترباشد یم متاکائولناز بتن بدون  شیدرصد ب 75حدود  روزه 78 نموده است که مقاومت جادیا

درصد  11که عملکرد  تبوده است. قابل ذکر اس یدرصد در مقاومت فشار 15حدود  شیو با افزا متاکائولندرصد  5استفاده از 

 .باشد یم 55/1به  01/1از  مانیمشابه عملکرد کاهش نسبت آب به س ،یمقاومت فشار شیدر افزا متاکائولن

بر اساس  متاکائولنبتن نسبت به حالت بدون استفاده از  یمقاومت فشار شیبر افزا متاکائولناستفاده از  ریتاث یبرا 5 رابطه

 .گردد یم شنهادیموجود، پ جینتا

 

If=1.53×MK ; 0<MK≤15 ; R=0.969       (5)  

 

ستفاده درصد ا MK، (MPa) متاکائولنروز در اثر استفاده از  78بتن در سن  یمقاومت فشار شیدرصد افزا Ifدر آن،  که

 .باشد یم ونیرگرس بیضر Rو  ،یمصرف یمانینسبت به کل مواد س متاکائولناز 

. باشد یدرصد م 51از  شیب یرشد مقاومت یدارا C4که آزمونه  دهد یروز نشان م 78و  2 نیدر سن یمقاومت فشار سهیمقا

رشد باز  نیا متاکائولن یحاو یها طرح یبرا نیاست و همچن افتهیرشد مقاومت کاهش  زانیم مانیبا کاهش نسبت آب به س

رسیده درصد هم  71با افزایش درصد جایگزینی، مقدار رشد مقاومت تا  ،متاکائولن یحاو یها هم کمتر شده است. در آزمونه

 .است

 طیدر شرا نیو همچن یجزر و مد طیمختلف در شرا ییارویرو یها زمان یبرا یبتن یها کل آزمونه دیکلر ونی لیپروف

 .شود یمشاهده م 5و  7 یها در شکل ،ییارویماه رو 5پس از  یشگاهیآزما
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 بدون پوزوالن یها آزمونه ی( برادیکل )محلول در اس دیکلر ونیغلظت  -7شکل 

 

حاالت  ی. البته در برخابدی یم شیدر هر مکان افزا دیکلر ونیزمان، غلظت  شرفتیکه با پ شود یمشاهده م ،یکل بطور

 شتریب یریبا نفوذپذ یها طرح یدر اعماق مخصوصا برا دیشد شیو افزا یسطح یها در قسمت دیکلر ونیکاهش غلظت 

که منجر به  گردد یدر سطح مشاهده م یادیز دیکلر ونیغلظت  التر،با تیفیبا ک یها طرح یبرا گر،ی. از طرف دشود یمشاهده م

 در اعماق بتن شده است. ونیکاهش غلظت 

حاالت موارد خالف  یاست. البته در برخ افتهی شیافزا ینفوذ دیکلر ونی زانیم مان،ینسبت آب به س شیبا افزا یبطور کل

 ونینفوذ  زانیاز م شتریب ،ییارویماه رو 5پس از  یشگاهیآزما طینفوذ در شرا زانی. در ضمن، مگردد یموضوع هم مشاهده م نیا

 بوده است. یقاتیتحق تیسا یجزر و مد طیراماه در ش 9 یماه و حت 5پس از  دیکلر

 انی. البته همانطور که بستا در بتن شده دیکلر ونینفوذ  دیمنجر به کاهش شد متاکائولنکه استفاده از  شود یمشاهده م

در اعماق  ی. ولباشد یاز آزمونه بدون پوزوالن م شیب متاکائولن یحاو یها آزمونه دیکلر ونیدر اعماق کم، غلظت  یشد، گاه

 .شود یم شاهدهم دیکلر ونینفوذ  دیبتن، کاهش شد
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 حاوی متاکائولن یها آزمونه ی( برادیکل )محلول در اس دیکلر ونیغلظت  -5شکل 

 

 طی. در شراباشد یم یجزر و مد بیشتر از یشگاهیآزما طیشرا یکل برا دیکلر ونی لیپروف ،ییارویماه رو 5پس از 

 بایمختلف تقر یها ینیگزیدرصد جا ینفوذ را کاهش داده است ول زین یشگاهیآزما طیاستفاده از متاکائولن در شرا یشگاهیآزما

درصد  شیبا افزا ،یجزر و مد طیدر شرا داشته است. یدرصد به نسبت نفوذ کمتر 5 ینیگزیعمل کرده است و جا کسانی

در اعماق کم  زیمتاکائولن نهای حاوی  آزمونه ی. براگردد یبه وضوح مشاهده م دیکلر ونیکاهش نفوذ  ،متاکائولن ینیگزیجا

جزر  طیدر شرا ،ییارویماه رو 9پس از قابل ذکر است که  .شود یمشاهده م C2نسبت به آزمونه  دیکلر ونیبودن غلظت  شتریب

استفاده  ،یجزر و مد طیدر شرا ،ییارویماه رو 72است. پس از تقریبا یکسان درصد،  15 و 11 عملکرد درصد متاکائولن ،یو مد

 .ظاهرا تاثیری نداشته است، متاکائولن ددرص 5از 

با گذشت  ی. بطور کلشود یمختلف مشاهده م یها طرح یدر طول زمان برا دیکلر ونیانتشار  بیضر راتیی، تغ0شکل  در

به مرور کمتر شده است به  زیانتشار در طول زمان ن بیاست. روند کاهش ضر افتهیکاهش  دیکلر ونیانتشار  بیزمان، ضر

 نخواهد داشت. یچندان رییو پس از آن تغ دهیرس یبه مقدار ثابت بایرماه تق 51انتشار در سن  بیگفت ضر توان یم که ینحو
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 در طول زمان دیکلر ونیانتشار  بیضر راتییتغ -0شکل 

 

به مرور  یاست ول افتهی شیافزا مان،ینسبت آب به س شیبا افزا دیکلر ونیانتشار  بیضر یکه بطور کل شود یمشاهده م

انتشار  بیدر ضر یدرصد 91تا  81حدود  منجر به کاهش متاکائولنها کمتر شده است. استفاده از  و اختالف راتییتغ نیزمان ا

 بیضر ریدر بلند مدت شده است. قابل ذکر است که مقاد یددرص 61حدود متوسط کاهش  نیکوتاه مدت و همچن نیدر سن

 دارند. تریکم اریکوتاه مدت، اختالف بس نیماه بر خالف سن 51مختلف در سن  یها انتشار طرح

 یدارا MK15آزمونه بجز در شرایط آزمایشگاهی، در بقیه موارد، که  دهد یانتشار در طول زمان نشان م بیضرا سهیمقا

 ونیانتشار  بیبه کاهش ضرامنجر  درصد جایگزینی، 15متاکائولن تا مصرف  شی. در هر صورت افزاباشد یم بیضرا نیکمتر

برخالف مقاومت  یانتشار است ول بیضر نیکمتر یدارا C1آزمونه  ،متاکائولنبدون  یها آزمونه انیاست. از م دهش دیکلر

 دارد.مخصوصا در سنین کوتاه مدت  MK5و حتی  MK10آزمونه  اب یادیاختالف ز ،یفشار

 تیمحل سا یجزر و مد طیاز شرا شتری)قرار گرفته در مخزن آب نمک( ب یشگاهیانتشار آزما بیها، ضر طرح یتمام در

 زین یشگاهیدر محلول آزما دیکلر ونی شتریغلظت ب ،ییارویعالوه بر تفاوت نوع رو تواند یبوده است که علت آن م یقاتیتحق

 [.11باشد ]

ی بدون پوزوالن، غلظت یون کلرید ها آزمونه در. شود یبا زمان مشاهده م یسطح دیکلر ونیغلظت  راتیی، تغ5شکل  در

های حاوی متاکائولن بصورت روند  دارد ولی روند غلظت یون کلرید سطحی در آزمونه شیابتدا کاهش و سپس افزا سطحی

است که در بلند مدت و در سن  یا نهگو به یسطح دیکلر ونیغلظت  شیو افزا راتیی. روند تغباشد افزایشی در طول زمان می

 درصد قرار گرفته است. 15/1تا  85/1ها در بازه محدود  آزمونه اغلب یبرا یسطح دیکلر ونیغلظت  ریماه، مقاد 51

منجر به  متاکائولناما استفاده از  گردد، یمشاهده نم یسطح دیکلر ونیو غلظت  مانینسبت آب به س نیب یمشخص رابطه

 دیکلر ونیغلظت  نیشتریب یدارا MK15و  MK10ها،  همه طرح انیشده است. در م یسطح دیکلر ونیغلظت  شیافزا

 یسطح دیکلر ونی زانیباشد، م رتریدر کوتاه مدت، هرچه بتن نفوذناپذ ،یگفت که بطور کل توان یم نیهستند. بنابرا یسطح

 .شود های مختلف بسیار کمتر می در طرح یسطح دیکلر ونی ریمقاداختالف است. اما در بلند مدت  شتریب
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 در طول زمانسطحی  دیکلر ونی غلظت راتییتغ -5شکل 

 گیری بندی و نتیجه جمع .4

 یقاتیتحق تیسا یجزر و مد طیو شرا یشگاهیآزما طیدر شرا متاکائولن یدر بتن حاو دیکلر ونیپژوهش، نفوذ  نیدر ا

شده است. بر  سهیو مقا یمختلف بررس مانیآب به س یها بدون پوزوالن و با نسبت یها قشم با بتن رهیدانشگاه تهران در جز

 نمود. انیپژوهش ب نیا یاصل جیاعنوان نت را به ریموارد ز توان یاساس، م نیا

که  یمشاهده شد. در حال مانیموثرتر از کاهش نسبت آب به س اریدوام بتن بس شیافزا یدر بتن برا متاکائولناستفاده از  -

 داشتند. ی، عملکرد مشابه55/1به  01/1از  مانیو کاهش نسبت آب به س متاکائولندرصد  11استفاده از  ،یدر مقاومت فشار

در سطح و غلظت کمتر در اعماق بتن هستند.  شتریب دیکلر ونیغلظت  یکمتر دارا یریبا نفوذپذ یها در بلند مدت، طرح -

 .باشد یبرعکس م دهیپد نیا رتر،ینفوذپذ یها طرح یبرا

 زانیم نیکمتر MK15آزمونه  یول باشد یم کینزد گریکدیبه نسبتا  متاکائولن یحاو یها طرح دیکلر ونیانتشار  بیضر -

 روز را دارد. 78در سن  یمقاومت فشار نیشتریب MK15آزمونه  زین یانتشار را داراست. در مقاومت فشار بیضر

به  رسد یبنظر م نیو همچن ابدی یکاهش م اریها نسبت به کوتاه مدت بس انتشار طرح بیمدت، اختالف ضرا یدر طوالن -

 یچندان راتییماه، در ادامه تغ 51انتشار بدست آمده در سن  بیماه، ضرا 51به  72انتشار از سن  بیکم ضر راتییعلت تغ

 نداشته باشد.

 ونیکه غلظت  یبه نحو اند اختالف بسیار کمتری پیدا کردهها  طرح یسطح دیکلر ونیمدت، غلظت  یدر طوالن -

 دیکلر راتییتغ ی. در ضمن روند کلباشد یدرصد وزن بتن م 15/1تا  85/1در محدوده ها  در اغلب طرح یسطح یدهایکلر

 .باشد یآن در طول زمان م شیافزا ،یسطح

 تقدیر و تش ر .5

دوام  یقاتیتحق تیساخت سا یمال نیتام یدانشگاه تهران برا یمصالح ساختمان تویقشم و انست رهیاز سازمان منطقه آزاد جز

 .شود یو تشکر م ریپژوهش را فراهم نموده است، تقد نیانجام ا نهیقشم را که زم رهیدانشگاه تهران در جز یبتن یها سازه
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