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  چکیده
 باعث ،تیسکمک به پاکسازی محیط ز ها در بتن می باشد که عالوه براستفاده از آن ،مانند الستیک تایر و شیشه ییکی از راهکارهای بازیافت مواد ضایعات

ذرات الستیک ضایعاتی به جای بخشی از همزمان جایگزینی  در این مقاله تاثیر برداشت کمتر از معادن طبیعی و کاهش آلودگی حاصل از تولید سیمان می شود.

، مورد بررسی قرار گرفت. C600°حرارت  اعمالپس از و بر کارایی و مشخصات مکانیکی بتن، در دمای محیط  مان،و پودر شیشه به جای بخشی از سی سنگدانه ریز

و  mm1–15/0اندازه ذرات الستیک بر کارایی و مشخصات مکانیکی، پیش و پس از اعمال حرارت، از دو اندازه متفاوت ذرات الستیک  تاثیر میزان برای تعیین

mm5–3  در 10و % 5حجمی % مقادیر ماسه در جایگزینرای ترکیب ذرات الستیک باقی دا ساخته شد، که جز طرح مرجع،طرح اختالط  13استفاده شد. در کل ،

از  و پودر شیشه های دارای الستیکیی بتنبرای بررسی کارااند. بوده 20و % 15، %10وزنی % مقادیرسیمان در  جایگزیندو اندازه ذرات الستیک و پودر شیشه 

ناشی از اعمال  و افت وزن نسبت مقاومت کششی به فشاری، پیش و پس از اعمال حرارت ،های فشاری، کششیاسالمپ استفاده شد، همچنین مقاومتآزمایش 

نشان  یارتحر هر دو حالتدر نتایج  .یدبرای درک رفتار مواد ضایعاتی از تصاویر میکروسکوپ الکترونی و طیف سنجی استفاده گرد .مورد بررسی قرار گرفت ،حرارت

های اختالط های فشاری و کششی، در بین طرحبهترین نتایج را از نظر مقاومت ذرات الستیک، mm5–3اندازه  همچنینپودر شیشه،  10%الستیک و  5% داد

 .انددادهدارای الستیک و پودر شیشه، ارائه 
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 مقدمه -1

ظر ای از نهای جدیرهای فرسوده و شیشه، نگرانییتجزیه ناپذیر مانند الستیک تاانباشت حجم وسیعی از مواد ضایعاتی زیست

 .محیطی زیست در سطح جهان ایجاد نموده است

جه به رشد سریع جمعیت و توسعه حمل و نقل، تولید تایرهای وسایل نقلیه به طور تصاعدی افزایش یافته و متعاقب آن تعداد با تو

دفن تایرهای ضایعاتی به علت دارا بودن ترکیبات سمی، می تواند عامل تهدیدهای . [1]تایرهای فرسوده ضایعاتی نیز افزایش می یابد

اکولوژیکی باشد. اگر چه سوختن الستیک تایر دشوار است، اما همواره این خطر وجود دارد و در صورت سوختن، باعث تصاعد گازهای 

. بر این اساس بازیافت این مواد از هر لحاظ مفید است. یکی از راهکارهای بازیافت الستیک تایرهای ضایعاتی استفاده [2]سمی می گردد 

ساختمان سازی بوده و حجم زیادی از منابع طبیعی را مصرف می نماید. می ترین ماده در صنعت فاز آن در تولید بتن است، که پر مصر

های ضایعاتی . استفاده از خرده الستیک[3]توان از الستیک ضایعاتی به عنوان جایگزین سنگدانه های طبیعی و یا سیمان استفاده نمود 

کمک به پاکسازی محیط زیست، باعث کاهش بهره برداری از منابع طبیعی )معادن  به عنوان جایگزین سنگدانه طبیعی می تواند عالوه بر

 شن و ماسه( و خطرات زیست محیطی ناشی از برداشت آن می شود.

ر رفتار بزمینه تاثیر استفاده از ذرات الستیک ضایعاتی به عنوان جایگزین بخشی از سنگدانه طبیعی  در یدر سال های اخیر تحقیقات

سنگدانه ریز جایگزین استفاده از ذرات الستیک  تاثیر [4] همکاران و حسنلیوان مثال نبه عنیکی بتن انجام پذیرفته است. ص مکاو خوا

 با افزایشکه افزایش الستیک، باعث کاهش چگالی، مقاومت فشاری و مدول االستیسیته شد، اما  کردندو مشخص  کردهرا بررسی 

 گوپتاو  توماس قیقدر تح. بوده است بدون الستیکالستیک، میانگین نسبت میرایی بتن افزایش یافته و در همه مقادیر بیشتر از بتن 

مقاومت فشاری و حمله سولفاته در بتن های  مشخص شدسنگدانه ریز طبیعی در بتن  جایگزین شدهالستیک  میزان تاثیر در مورد ،[5]

مقاومت در برابر جذب آب و کربناته شدن  5/12دارای الستیک، کمتر از بتن بدون الستیک بوده اما برای بتن دارای الستیک تا میزان %

درشت و ریز  هایسنگدانهشده از دو اندازه الستیک جایگزین  [6]و همکاران  گزاوگلووسط در تحقیق انجام شده ت بهتری مشاهده شد.

کششی و مدول االستیسیته در بتن شد، های فشاری و هش مقاومتاستفاده از الستیک باعث کا و مشخص شد که گردیداستفاده 

اندازه ذرات  تر الستیک بیشتر مشخص شد.ها در مقادیر بیشتر الستیک جایگزین شده و اندازه درشتهمچنین کاهش این مقاومت

-mm2 و mm1-3از سه اندازه ذرات الستیک  [7] و همکاران اصالنیدر تحقیق انجام شده  .گذار استبر خواص بتن تاثیرالستیک نیز 

دارای الستیک با اینکه مقادیر  هایکه بتنمشخص شد  .استفاده شد 1در بتن خودتراکم جایگزینی مقادیر مختلفدر ، mm5-10و  5

به باالترین مقاومت mm2-5های خودتراکم دارای الستیک بتنداشته و مجاز جریان اسالمپ را تامین نمودند اما توانایی عبور کمتری 

بیشترین مقاومت فشاری  .ضعیف ترین نتایج را بدست آوردند mm5-10های دارای الستیک بتن و های فشاری و کششی دست یافتند

مختلف  در مقادیر با استفاده از سه اندازه ذرات الستیک،  [8] و همکاران لیدر تحقیق انجام شده توسط  مشاهده شد. 10%الستیک در 

بررسی شد و نتایج نشان داد که استفاده از الستیک باعث کاهش  2فتیسنگدانه بازیابا انیکی بتن کجایگزینی سنگدانه ریز خواص م

های و با افزایش میزان الستیک و کاهش اندازه ذرات آن، کاهش در چگالی و مقاومت هچگالی، مقاومت فشاری و مقاومت کششی شد

ر بتن وجود ذرات الستیک د فزایش داد.فشاری و کششی آشکارتر گردید اما افزودن الستیک، شکل پذیری بتن سنگدانه بازیافتی را ا

نشان داد، وجود و افزایش ذرات  [9] و همکاران تنااکارونارعالوه بر تاثیر بر خواص مکانیکی، بر کارایی آن نیز تاثیر گذار است. تحقیق 

 الستیک در بتن باعث کاهش کارایی بتن می شود.

 [10]و همکاران مارکز. های باال نیز تحقیقاتی صورت گرفتهپس از قرارگیری در معرض حرارت ،در زمینه رفتار بتن دارای الستیک

 C400°های ، پس از قرارگیری در معرض حرارتهای ریز و درشت طبیعیسنگدانه شدههای دارای الستیک جایگزینخواص مکانیکی بتن

دارای الستیک بیشترین کاهش مقاومت پسماند فشاری را  هایبتن ،C800°مشخص شد که در دمای و  کرده بررسیرا  C800° تا

 C200°ذرات الستیک در دمای  نشان دادند که [11] و همکاران گولمایننسبت بتن مرجع به علت سوختن ذرات الستیک داشت. 

 شروع به سوختن کرده که در دمای باالتر باعث کاهش خواص مکانیکی بتن دارای الستیک می شود.

                                                           
1 Self-Compacting Concrete (SCC) 
2 Recycled Aggregate Concrete (RAC) 
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نیز نشاندهنده کاهش سریع خواص پسماند بتن دارای الستیک جایگزین سنگدانه ریز در دمای  [12]و همکاران  گوپتاتحقیقات 

نشان داد که جایگزینی کمتر الستیک  C800°تا  C200°در دماهای  [13] عمت زادهنو  موسوی مهراست. تحقیقات  C150°باالی 

 های دارای الستیککاهش وزن در بتن ،مدول االستیسیته شده و با افزایش حرارت های فشاری و کششی وسبب کاهش کمتر مقاومت

جایگزینی الستیک با سنگدانه ریز را، به علت عملکرد بهتر فشاری  4، میزان %[14] و همکاران تانگه است. نسبت به مرجع بیشتر بود

 نهاد نمودند.های باال پیشدر حرارت

تجزیه ناپذیر بودن، مشکالت محیط زیستی متعددی ایجاد می نماید. با اینکه شیشه از لحاظ شیشه ضایعاتی نیز به علت زیست

های موجود از لحاظ کیفی برای بازتولید شیشه، بخش قابل توجهی از آن از چرخه اما به علت محدودیت تئوریک کامالً قابل بازیافت است،

ستفاده از شیشه ضایعاتی در ساخت بتن های اخیر در زمینه ا. در سال[15]های دفن زباله دفع می شوند بازیافت دور مانده و در محل

صورت گرفته است. این کار می تواند باعث کاهش بهره برداری از معادن طبیعی و ها و سیمان، تحقیقاتی زین سنگدانهبه عنوان جایگ

 ای ایجاد شده از تولید سیمان شود. هکاهش آلودگی

سیلیسی -پذیر سیلیس، واکنش قلیاییخمیر سیمان با اشکال واکنش های هیدروکسیل دردر محیط قلیایی باال، با رطوبت کافی، یون

ترین نگرانی . بنابراین اصلی[16]می دهد که باعث تولید ژلی می گردد که در طول زمان متورم شده و باعث ایجاد ترک در بتن می شود 

در تحقیقات  [17] ژنگسیلیسی به علت وجود سیلیس زیاد در شیشه است. -برای استفاده از پودر شیشه در بتن ایجاد واکنش قلیایی

ودر شیشه و پ سیلیسی قرارنگرفته-قلیایی واکنش تحتنشان داد شیشه ریز در محیط قلیایی  µm200خود با استفاده از پودر شیشه زیر 

ا توجه به اینکه در بخاصیت پوزوالنی داشته و در واکنش پوزوالنی با مصرف پرتلندایت، سیلیکات کلسیم هیدراته ثانویه تولید می نماید. 

در زمینه تاثیر پودر  .[18]سیلیسی کاهش می یابد -واکنش پوزوالنی پرتلندایت مصرف می شود، کلسیم مورد نیاز برای واکنش قیلیایی

ای صورت نگرفته بنابراین در این بخش از تحقیقات انجام شده بر روی خواص مالت و خمیر شیشه بر خواص بتن، تحقیقات گسترده

 پوزوالنی یتخاص µm150خود نشان دادند که پودر شیشه زیر  در تحقیقات [19]و همکاران  کاالکادا سیمان نیز استفاده شده است.

و  داالفینی  رید شده و حرارت هیدراتاسیون را نیز کاهش می دهد.نفوذ یون کل داشته و باعث افزایش مقاومت فشاری، مقاومت در برابر

را بهینه در نظر گرفته و  µm75پودر زیر با اندازه کوچکتر از  21بر اساس شاخص فعالیت پوزوالنی، مقدار جایگزینی % [20]همکاران 

سن نیز بر خواص مکانیکی بتن دارای پودر شیشه تاثیرگذار است،  نشان دادند که با افزایش پودر شیشه، مقاومت کششی کاهش یافت.

مقاومت فشاری کمتری، تا سن  µm75نشان دادند که بتن دارای پودر شیشه با اندازه کوچکتر از  [21]و همکاران  االکرابه عنوان مثال 

پودر شیشه، نسبت به بتن ساده بیشتر شد.  20و % 10روز، مقاومت فشاری بتن دارای % 90روز، نسبت به مرجع داشته، اما پس از  28

و  اتلپاندازه ذرات پودر شیشه جایگزین شده سیمان نیز بر خواص مکانیکی موثر است، به عنوان نمونه در تحقیق انجام شده توسط 

 µm75و  µm63عالوه بر مشخص کردن ماهیت پوزوالنی پودر شیشه، با استفاده از دو اندازه پودر شیشه کوچکتر از  [22]همکاران 

ومت فشاری افزایش می یابد. همچنین تاثیر میزان جایگزینی پودر شیشه بر کارایی نشان دادند که هر چه پودر شیشه ریزتر باشد، مقا

مشخص کردند که با افزایش پودر شیشه جایگزین  [23]و همکاران  علی عبدوبتن نیز موضوع برخی از تحقیقات بوده است. به عنوان مثال 

 پودر شیشه، مقاومت فشاری و کششی بهبود یافت. 10اسالمپ بتن افزایش یافته و با استفاده از % µm75مان با اندازه ذره کوچکتر از سی

دارای پودر شیشه ضایعاتی جایگزین سیمان، پس از قرارگیری در معرض  ، مالت و یا خمیر سیماندر مورد خواص مکانیکی بتن

با استفاده  [24]و همکاران  پانتری در این زمینه حس می شود. صورت گرفته و نیاز به تحقیقات گستردهحرارت باال، تحقیقات محدودی 

ن بررسی نموده و نشا C800°، رفتار مالت سیمان حاوی پودر شیشه را در دماهای باال تا µm100از پودر شیشه با اندازه کوچکتر از 

، به دلیل خمیری شدن شیشه، انقباض حرارتی مالت دارای پودر شیشه و متعاقب آن افت مقاومتی C500°دادند که در دمای باالی 

خود با استفاده از سه اندازه مختلف ذرات پودر شیشه پس در تحقیقات  [25]و همکاران  لیبیشتری نسبت به مالت ساده داشته است. 

نشان دادند که خمیر سیمان دارای پودر شیشه افت وزن کمتری نسبت به خمیر  C900°تا  C300°های از قرارگرفتن در معرض حرارت

تر دارای مقاومت پسماند بهتری دارای پودر شیشه ریزمشارکت کمتر پودر شیشه در واکنش پوزوالنی بوده و خمیرهای  ،کنترل داشته

 بودند.

های پیشین در استفاده همزمان الستیک و پودر شیشه در بتن و بررسی مشخصات مکانیکی نوآوری این پژوهش نسبت به پژوهش

از الستیک و پودر شیشه ضایعاتی  همزمان هدف از این تحقیق استفاده این نوع بتن در دمای محیط و پس از اعمال حرارت باال می باشد.
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و سیمان، در بتن به جهت کاهش بهره برداری از منابع طبیعی و پاکسازی محیط زیست و تاثیر استفاده از طبیعی به جای سنگدانه ریز 

ارایی و بر ک . بر این اساس تاثیر الستیک و پودر شیشه ضایعاتیبوده استاین مواد بر عملکرد بتن قرارگرفته در معرض حرارت باال 

  .، مورد مطالعه قرارگرفت C600°مشخصات مکانیکی بتن، در دمای محیط و پس از قرارگیری در معرض حرارت  

 برنامه آزمایشگاهی -2

 مشخصات مصالح مصرفی -1-2

و  3gr/cm 41/3 شاهرود با وزن مخصوص یمانشده در کارخانه س یدتول 2 تیپپرتلند  از نوع یقتحق ینمورد استفاده در ا یمانس

 ASTM C150 و [26] ملی ایران 389استاندارد  شد و الزامات یمطلوب نگهدار یطبوده و در شرا gr2cm 3150/( ین)بل یژهسطح و

ساختمانی بوده و از ات های ضایعپودر شیشه ضایعاتی مورد استفاده در این تحقیق حاصل از آسیاب شیشه را دارا بوده است. [27]

ه ذرات پودر شیشه مورد استفاده زاد( تصفیه گردید تا انµm 75) 200ن شد و با الک شماره ای واقع در استان اصفهان تامیکارخانه

 سیلیسی پودر شیشه و افزایش واکنش پذیری پوزوالنی-هر چه بیشتر از واکنش قلیایی باشد. دلیل این امر جلوگیری µm 75کوچکتر از 

وده است. در این پژوهش ب gr2cm 2676/ آن برابر (ین)بل یژهو سطح و 3gr/cm 93/2پودر شیشه  وزن مخصوصپودر شیشه بوده است. 

ترکیبات شیمیایی سیمان  استفاده شده است. 20و % 15%، 10های وزنی %به عنوان جایگزین بخشی از سیمان با نسبت از پودر شیشه

 قابل مشاهده است. 1و پودر شیشه مورد استفاده در جدول 

 ترکیبات شیمیایی سیمان و پودر شیشه مورد استفاده: 1جدول 

Table1: Chemical composition of cement and glass powder 

 پودر شیشه )%( سیمان )%( ترکیب

2SiO 11/21 39/71 

3O2Al 48/4 74/0 

3O2Fe 91/3 40/0 

CaO 36/63 56/7 

MgO 48/1 42/5 

O2Na 43/0 25/13 

O2K 48/0 27/0 

3SO 58/2 - 

2TiO - 01/0 

3O2B - 0 

*L.O.I 25/2  85/0 

                                             = Loss On Ignition         *L.O.I 

های تعیین وزن مخصوص وجذب آب سنگدانهالماس درخشان مشرق تامین گردید.  شرکت مورد استفاده از معدنهای تمامی سنگدانه

دارای وزن مخصوص اشباع با سطح ، mm25با حداکثر اندازه اسمی  بادامیانجام شد و شن  ASTM C127 [28]مطابق  درشت

بوده و این مقادیر برای شن نخودی دارای حداکثر  56/1و جذب آب %  3gr/cm 62/2وزن مخصوص ظاهری ،  3gr/cm 58/2خشک 

وزن مخصوص و جذب آب سنگدانه ریز مطابق بود.  83/1و % 3gr/cm 57/2 ،3gr/cm 61/2، به ترتیب برابر mm5/12اندازه اسمی 

ASTM C128 [29] 3و جذب آب برای ماسه به ترتیب برابر  خشک انجام شد و مقادیر وزن مخصوص اشباع با سطحgr/cm 56/2 ،
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 ASTM C33 و [30]ملی ایران  302 های مورد استفاده بر اساس حدود تعیین شده استاندارددانه بندی سنگدانه بوده است. 83/2و %

 قابل مشاهده است. 1بوده که در شکل  [31]

 
 های بادامی و نخودی و ماسهشنمنحنی دانه بندی :  1 شکل 

Figure 1: Grading curves of coarse and fine gravel and sand 

ر د  ای در استان تهرانذرات الستیک مورد استفاده در این تحقیق از خردکردن الستیک تایرهای کامیون بدست آمده که از کارخانه

عنوان جایگزین بخشی از  تامین شده و به، 3gr/cm 05/1 با وزن مخصوص mm5–3 اندازه و mm1–15/0 اندازه ذرات الستیکدو 

تصویر پودر شیشه و الستیک مصرفی قابل  2استفاده گردید. در شکل  10و % 5های حجمی %سنگدانه ریز طبیعی )ماسه( با نسبت

  اند.مشاهده

 

 (ج)                                         ب()                               (          )الف

 مورد استفاده در این پژوهش  mm5–3 ( الستیک اندازهج) ، mm1–15/0تصویر )الف( پودر شیشه، )ب( الستیک اندازه  : 2 شکل 

Figure 2: Images of (a) Glass Powder, (b) Rubber with the size of 0.15-1 mm, and (c) rubber with the size of 3-5 mm 

 ز ناخالصی در ساخت و عمل آوری بتن، در این تحقیق از آب آشامیدنی شهر ایوانکی استفاده شد.با توجه به لزوم استفاده از آب عاری ا

  ساخت و عمل آوری ،های اختالططرح نامگذاری-2-2

طرح باقیمانده از ترکیب هم زمان  12طرح اختالط استفاده شد که به جز طرح اختالط مرجع، در  13در این پژوهش در مجموع از 

، در دو اندازه مختلف ذره و پودر شیشه جایگزین 10و % 5های حجمی %جایگزین شده به جای ماسه طبیعی در نسبت ذرات الستیک

 استفاده شد 20و % 15، %10های وزنی %شده به جای سیمان در نسبت

و  1R ،5Rتصاری های اخو همچنین پودر شیشه، به ترتیب با نام mm5–3 و mm1–15/0های ذرات الستیک در این مقاله اندازه

GP 1و عدد پس از حروف التین بیانگر درصد جایگزینی این مصالح می باشد. به عنوان مثال طرح  شناخته شدهR5-GP10 نشان 

استفاده شده است.  10و پودر شیشه به میزان % 5( به میزان %1R) mm1–15/0طرح اختالطی است که در آن ذرات الستیک دهنده 
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ها در حالت اشباع با ساخته شده در این پژوهش را نشان داده با ذکر اینکه مقادیر ارائه شده برای سنگدانه هایمشخصات طرح 2جدول 

  سطح خشک می باشد.

انجام شد و بالفاصله پس از ساخت بتن هر طرح  ASTM C192 [32]زمایشگاه بر اساس استاندارد آساخت و عمل آوری بتن در 

 مکعبی و ایهای استوانهاختالط، جهت سنجش کارایی بتن، آزمایش اسالمپ انجام گرفت. سپس نمونه گیری از بتن با استفاده از قالب

محیطی مرطوب نگهداری  ساعت در 24قالب به مدت  در هااز پیش آماده شده، صورت گرفت. پس از اتمام فرایند نمونه گیری، نمونه

، C22°روز، در دمای  28به مدت شباع اهای عمل آوری دارای محلول آب و آهک جدا شده و در حوضچهشده و پس از این مدت، از قالب 

 ، به جهت عمل آوری قرار گرفتند.ASTM C511 [33]مطابق استاندارد 

ها جهت انجام آزمایشات در یم شدند، نیمی از آنسهای مکعبی، برای هر طرح اختالط به دو دسته تقنمونه ای وهای استوانهنمونه

 در نظر گرفته شدند. C600°برای انجام آزمایشات پس از قرارگیری در معرض حرارت  باقیو  (C20°) دمای محیط

 های اختالط مورد استفاده: مشخصات طرح2جدول 

Table 2: Mix design proportions 

 کد طرح

نسبت آب 

به مواد 

 سیمانی

سیمان 

)3(kg/m 

آب 

)3(kg/m 

شن بادامی 

)3(kg/m 

شن 

نخودی 

)3(kg/m 

ماسه 

)3(kg/m 

پودر 

شیشه 

)3(kg/m 

ذرات 

الستیک 

)3(kg/m 

Reference 45/0 425 3/191 8/513 9/255 6/934 0 0 

1R5-GP10 45/0 5/382 3/191 8/513 9/255 9/887 5/42 1/19 

1R5-GP15 45/0 25/361 3/191 8/513 9/255 9/887 75/63 1/19 

1R5-GP20 45/0 340 3/191 8/513 9/255 9/887 85 1/19 

1R10-GP10 45/0 5/382 3/191 8/513 9/255 1/841 5/42 2/38 

1R10-GP15 45/0 25/361 3/191 8/513 9/255 1/841 75/63 2/38 

1R10-GP20 45/0 340 3/191 8/513 9/255 1/841 85 2/38 

5R5-GP10 45/0 5/382 3/191 8/513 9/255 9/887 5/42 1/19 

5R5-GP15 45/0 25/361 3/191 8/513 9/255 9/887 75/63 1/19 

5R5-GP20 45/0 340 3/191 8/513 9/255 9/887 85 1/19 

5R10-GP10 45/0 5/382 3/191 8/513 9/255 1/841 5/42 2/38 

5R10-GP15 45/0 25/361 3/191 8/513 9/255 1/841 75/63 2/38 

5R10-GP20 45/0  340 3/191 8/513 9/255 1/841 85 2/38 

 قرارگیری در معرض حرارت -3-2

، پیش از قرارگیری در کوره الکتریکی جهت از نظر گرفته شده برای اعمال حرارت های درنمونهروز،  28پس از عمل آوری به مدت 

ساعت قرارگرفتند. این امر به دو علت بوده، اول جلوگیری از خرابی احتمالی  24به مدت  C105°با حرارت  در آوندست دادن آب مازاد، 

ها در اثر حرارت اعمال می نماید که با افزایش حرارت، این ها در کوره، به علت فشار زیادی که بخار آب محبوس در داخل نمونهنمونه

 ها بوده تا کاهش وزن بیشتر به علت، افزایش می یابد. دوم از دست دادن تا حد امکان آب آزاد نمونهفشار به علت انبساط بیشتر بخار آب

 ند.وزن کشی شدها پس از خروج از آون ونهنم سوختن الستیک و محصوالت هیدراتاسیون باشد.

ماندن در آن دما به مدت یک ساعت و باقی  C600° ، تا رسیدن به دمایC/min 3°با سرعت  حرارت دهی به وسیله کوره الکتریکی

ها داخل کوره درب بسته برای جلوگیری از اعمال شوک حرارتی، نمونه پس از اتمام فرایند حرارت دهی و خاموش کردن کوره، انجام شد.
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ارگرفتند. . سپس وزن کشی شده و مورد آزمایشات مقاومت فشاری و کششی قرساعت( 24)حداقل  تا رسیدن به دمای محیط باقی ماندند

 قابل مشاهده است.ای حرارت دیده و ندیده و تصویری از دو نمونه استوانهکوره الکتریکی مورد استفاده  3در شکل 

 ها، پیش و پس از اعمال حرارت، توسط ترازو آزمایشگاهی با دقت یک گرم انجام شده است.وزن کشی نمونه

 های انجام گرفتهآزمایش -3

 تازهآزمایش اسالمپ بتن  -1-3

انجام شد تا تاثیر الستیک و پودر شیشه بر روانی  ASTM C143 [34]برای هر طرح اختالط، آزمایش اسالمپ مطابق استاندارد 

 بتن مورد بررسی قرارگیرد.

 آزمایش مقاومت فشاری بتن -2-3

های مکعبی با استفاده از نمونه BS EN 12390-3 [36]و  [35] ملی ایران 1608-3آزمایش مقاومت فشاری مطابق استاندارد 

mm150×150×150 ها بدست آمد.نمونه نتایج آزمایش انجام و نتایج برای هر طرح در هر دو حالت حرارتی به صورت میانگین 

 آزمایش مقاومت کششی به روش دو نیم شدن )غیر مستقیم( -3-3

انجام شد و  mm300×150ای های استوانهبا استفاده از نمونه ASTM C496 [37]ابق استاندارد طآزمایش مقاومت کششی م

تصویر جک هیدرولیکی  3ها بدست آمد. در شکل نتایج برای هر طرح، در هر دو حالت حرارتی به صورت میانگین نتایج آزمایش نمونه

 مورد استفاده قابل مشاهده است.

    

 )د(                                                )ج(                                                )ب(                                               )الف(

 رد استفادهجک هیدرولیکی مو( د) و کوره الکتریکی( ج)ای پس از اعمال حرارت، ای در دمای محیط، )ب( نمونه)الف( نمونهتصویر :  3 شکل 

Figure 3: Images of (a) a specimen at ambient temperature, (b) a specimen after heating exposure, (c) Electrical furnace, and 

(d) Hydraulic jack 

 ارائه و تفسیر نتایج -4

 نتایج اسالمپ بتن تازه -1-4

های دارای ذرات الستیک و پودر شیشه نسبت به طرح مرجع دارای کاهش بودند. با افزایش نتایج نشان می دهد اسالمپ تمامی طرح

طرح  پودر شیشه 10الستیک، در هر دو اندازه ذرات الستیک، اسالمپ کاهش یافت. به عنوان مثال در میزان ثابت %میزان جایگزینی 

1R5-GP10  دارای اسالمپmm36 % 1نسبت به مرجع( بوده در حالی که  8/43)کاهشR10-GP10  دارای اسالمپmm27 

ت مقاوم که باعث دانستزبری سطح ذرات الستیک تایر  ن ناشی ازرا می توانسبت به مرجع( بوده است. دلیل این امر  8/57)کاهش %
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ذرات الستیک، مشخص شد که هر چه اندازه ذره بزرگتر باشد، مقدار  پذیری بتن می شود. از نظر اندازه اصطکاکی بیشتر در برابر جریان

 mm50، مقدار اسالمپ 1R5-GP20الستیک و پودر شیشه، طرح  تاسالمپ کاهش می یابد. به عنوان مثال در مقادیر ثاب

 ( بوده است.4/34)کاهش % mm42این مقدار  5R5-GP20نسبت به مرجع( بوده در حالی که در طرح  9/21)کاهش %

 .[7]تر باشند، اصطکاک داخلی افزایش یافته که باعث کاهش روانی بتن می شود به نظر می رسد هر چه ذرات الستیک درشت

 
  های اختالط مورد بررسی: نتایج آزمایش اسالمپ طرح 4 شکل 

Figure 4: results of slump tests of mixtures 

 در مقادیر و اندازه ثابت ذرات الستیک با افزایش میزان جایگزینی پودر شیشه، اسالمپ افزایش می یابد. 

های ترکیبی را بیشترین مقادیر اسالمپ در طرح 1Rپودر شیشه و همچنین اندازه الستیک  10الستیک و % 5میزان جایگزینی %

 قابل مشاهده می باشد. 4رد بررسی در شکل های اختالط مونتایج آزمایش اسالمپ طرح ارائه دادند.

 افت وزن ناشی از اعمال حرارت -2-4

، از دست دادن وزن است. بر این اساس برای هر طرح اختالط پیش و پس از اعمال های باالقرارگیری در معرض حرارتثرات ز ایکی ا

به صورت درصدی  افت وزن خص شود. در این تحقیقوزن کشی انجام شد تا میزان افت وزن ناشی از اعمال حرارت مش C600°حرارت 

 های اختالط پس از اعمال حرارت قابل مشاهده است.افت وزن طرح 5در شکل  از وزن اولیه )پیش از اعمال حرارت( می باشد.

 
 C600°های اختالط پس از قرارگیری در معرض حرارت :افت وزن طرح 5 شکل 

Figure 5: Weight loss of mixtures after exposure to 600 °C 
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های های اختالط افت وزن مشاهده می شود، که بجز تاثیر وجود الستیک و پودر شیشه، دلیل این کاهش، آسیبدر تمامی طرح

، بتن کاهش وزن قابل C400°در دمای  [13] نعمت زادهو  موسوی مهروارده بر خمیر سیمان هیدراته می باشد. بر اساس تحقیقات 

های توجهی داشته که به علت دی هیدراته شدن ژل کلسیم سیلیکات هیدرات و تبخیر آب شیمیایی موجود در آن و تجزیه کریستال

 هیدروکسید کلسیم می باشد.

 گزینییبا جا ینمحققبرخی  یقاتتحق . البته بر اساساندداشتهنسبت به طرح مرجع  یافت وزن کمتر ،ترکیبی اختالط یهاطرح

رات که علت آن سوختن ذ یابد، یم یش( افزایکافت وزن نسبت به طرح مرجع )بدون الست یی،به تنها، سنگدانه یبه جا یکذرات الست

 یشهپژوهش به علت استفاده از پودر ش ینا یبیترک یهاافت وزن در طرح یزاناساس کاهش م ین. بر ا]11و14-13[ باشد یم یکالست

بر  .شود یم یلتبد یا نهایتاً به مذاب یریو فقط احتماالً از حالت جامد به حالت خم دهنش یهاست که بر اثر حرارت تجز یمانس یبه جا

 این اساس هر چه میزان جایگزینی پودر شیشه به جای سیمان افزایش یافت، میزان افت وزن کمتر شد.

ه، باعث افزایش افت وزن شده که به سبب سوختن مقدار بیشتری الستیک می افزایش میزان ذرات الستیک، در هر دو اندازه ذر

افت وزن کاهش یافت. به نظر  ،5Rبه  1Rباشد. اندازه ذرات الستیک نیز در کاهش وزن مؤثر بوده. با افزایش اندازه ذرات الستیک از 

 است. اتفاق افتادهای باال هتر باشد، آسیب کمتری در حرارتمی رسد که هر چه اندازه ذرات الستیک درشت

 (EDX2و نتایج آزمایش طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس )  (SEM1روبشی )  تصاویر میکروسکوپ الکترونی -3-4

 5R10-GP10و  1R10-GP10های ها حاصل از آزمایشات مقاومت فشاری و کششی، نمونه گیری از طرحپس از شکست نمونه

انجام شد، تا درک بهتری از رفتار هر دو اندازه ذرات الستیک و پودر شیشه در بتن در حالت شکست در دمای محیط، )به عنوان نمونه( 

( حاصل شود و همچنین با استفاده از آزمایش طیف سنجی SEMبا استفاده از تصاویر بدست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی )

  کیل دهنده هر دو اندازه الستیک نیز مشخص گردید.( برخی عناصر تشEDXپراش انرژی پرتو ایکس )

 های یاد شده قابل مشاهده است.تصاویر میکروسکوپی ذرات الستیک و پودر شیشه نمونه 9تا  6های در شکل

 ولط در واضحی شکاف و هشدن برقرار سیمان خمیر و الستیک ذرات بین مناسبی پیوند، می شودمشاهده  8همان گونه که در شکل 

 ترک یک عنوان به تواند می فاصله دارد، این وجود سیمان خمیر ماتریس و )در هر دو اندازه ذرات الستیک( الستیک ذرات بین مرز

 نگدانه،س جایگزینی الستیک به جای افزایش با که است طبیعی. کند آفرینی نقش بتن شکست تسریع در و کرده عمل میکروسکوپی

 نتیجه در و یافته افزایش تماس سطح ریزتر، الستیک ذرات مخصوص سطح بیشتر بودن علت به همچنین. شود می بیشتر مشکل این

اروناراتنا کنتایج بدست آمده از تفسیر تصاویر، با نتایج پژوهش  .یابد می افزایش نیز میکروسکوپی هایشکاف این تعداد و مقدار احتماالً

 ، در همین زمینه نیز مطابقت دارد.[9]و همکاران 

 هر دو طرح یاد شده می باشد. خمیر سیمان ماتریسنیز نشان دهنده وجود ذرات پودر شیشه در  9شکل 

 برای هر دو اندازه ذرات الستیک قابل مشاهده می باشد. EDXنتایج آزمون  3و جدول  10در شکل 

برای دو اندازه ذره الستیک به معنی تفاوت نوع جنس  EDXالبته باید قید گردد که تفاوت در میزان عناصر موجود در نتایج آزمون 

 ی باشد.ها نمآن

 

                                                           
1 Scanning Electron Microscope 
2 Energy-dispersive X-ray spectroscopy 
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 هادر نمونه 5R( چپو ) 1R( راست: تصاویر وجود ذرات الستیک ) 6 شکل 

Figure 6: Images of rubber particles (right) 1R, and (left) 5R, in specimens 

  
 هادر نمونه 5R( چپو ) 1R( راستذرات الستیک ) ابعاد:  7 شکل 

Figure 7: Dimensions of rubber particles (right) 1R, and (left) 5R, in specimens 

  
 با ماتریس سیمان 5R( چپو ) 1R( راست: تصاویر ناحیه انتقالی بین ذرات الستیک ) 8 شکل 

Figure 8: Images of interface between rubber particles of (right) 1R, and (left) 5R with cement matrix 
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 5R10-GP10( چپو ) 1R10-GP10( راستهای )نمونه: تصاویر نشان دهنده پودر شیشه در  9 شکل 

Figure 9: Images of Glass powder in specimens (right) 1R10-GP10, and (left) 5R10-GP10 

  

 5Rو )چپ( ذرات الستیک  1R)راست( ذرات الستیک  EDXنتیجه آزمون  : 10 شکل 

Figure 10: EDX test results of (right) 1R rubber particles, and (left) 5R rubber particles 

 برای هر دو اندازه ذره الستیک EDX: نتایج آزمون 3جدول 

Table 3: EDX test results for both particle sizes of rubber 

 Unn. C [wt. ** %]-Norm. C [wt. *** %]-. C [at.Atom-[% * هاسری عنصر نوع الستیک

1R 

Carbon K series 98/76 99/76 74/82 

Oxygen K series 59/20 59/20 61/16 

Sulfur K series 86/0 86/0 35/0 

Zinc K series 57/1 57/1 31/0 

5R 

Carbon K series 87/82 87/82 10/88 

Oxygen K series 64/13 64/13 88/10 

Sulfur K series 66/1 66/1 66/0 

Zinc K series 83/1 83/1 36/0 

Unn. C [wt.-%] *=Un-normalized concentration in weight percent of element, Norm. C [wt.-%] **=Normalized 

concentration in of element weight percent, Atom. C [at.-%] ***=Atomic weight percent 
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 مقاومت فشاری اتنتایج آزمایش -4-4

و پسماند حاصل از آن پرداخته  C600°یط و سپس نتایج پس از اعمال حرارت دمای محابتدا به تفسیر نتایج مقاومت فشاری در 

 قابل مشاهده می باشد. C600°نتایج مقاومت فشاری در دماهای محیط و  4و جدول  11ر شکل د می شود.

 
  C600°های اختالط در دماهای محیط و : مقاومت فشاری طرح 11 شکل 

Figure 11: Compressive strength of mixtures at ambient temperature and 600 °C 

 کمتر از مقدار بدست آمده برای طرح مرجع بوده است. های ترکیبیطرحتمامی مقاومت فشاری در دمای محیط، 

در هر دو اندازه ذرات الستیک و میزان پودر شیشه ثابت، با افزایش میزان الستیک، مقاومت فشاری کاهش یافت. همچنین در مقادیر 

، مقاومت فشاری به طور کلی افزایش یافته البته موارد نقض نیز مشاهده 5Rبه  1Rثابت پودر شیشه و الستیک، با افزایش اندازه ذره از 

ارد، د وجود سیمان خمیر ماتریس و الستیک ذرات بین مرز طول در واضحی شکاف یر میکروسکوپی، مشخص استبر اساس تصاوشد. 

. شود می تربیش مشکل این ،الستیک جایگزینی افزایش با که است مشخص. کند کمک بتن شکست تسریع تواند به می فاصله این

 این ادتعد و مقدار احتماالً نتیجه در و یافته افزایش تماس سطح ریزتر، الستیک ذرات مخصوص سطح بیشتر بودن علت به همچنین

 .گردد می فشاری مقاومت بیشتر چه هر کاهش به منجر که یابد می افزایش نیز میکروسکوپی هایشکاف

در مقادیر و اندازه ثابت ذرات الستیک، با افزایش میزان پودر شیشه مقاومت فشاری کاهش یافت. این امر را می توان به دو عامل 

 پودر راتذ اندازه یا و جنس ناشی تواند می کهنسبت به سیمان است  پوزوالنی واکنش در شیشه پودر فعالیت بودن کم، اولنسبت داد. 

 شیشه ودرپ ذرات اندازه کاهش به توجه با که باشد، شیشه پودر بزرگتر ذرات سیلیسی-قلیایی واکنش تواند می دوم. عامل باشد شیشه

 پودر اثیرت بتن، آوری عمل سن افزایش با نشان دادند که محقیقن از برخی البته. باشد ؤثرم رسد نمی نظر به هاو سن نمونه امکان حد تا

 .[21] می شود بیشتر شیشه

های دارای و در بین طرح MPa 13/35با  1R5-GP10، طرح 1Rهای دارای اندازه ذرات الستیک در دمای محیط در بین طرح

5R 5، طرحR5-GP10  باMPa 36/40 اند.های دارای الستیک و پودر شیشه دارا بودها در بین طرحبیشترین مقاومت فشاری ر 

های اختالط در قالب نسبت پسماند مقاومت فشاری پرداخته شده و سپس در این بخش ابتدا به تاثیر آسیب حرارتی وارده بر طرح

 نتایج بدست آمده پس از اعمال حرارت مقایسه می شود.

پس از اعمال حرارت به مقاومت فشاری در دمای محیط را به عنوان نسبت پسماند مقاومت فشاری حاصله نسبت در این پژوهش 

 قابل مشاهده است. 4و جدول  12در شکل های اختالط طرح برای نتایج آن و بیان شد ومت فشاری شناخته و به صورت درصدمقا

متفاوت هر طرح  یبرا ینسبت پسماند مقاومت فشار یزانالبته م یافت،کاهش  هاطرح یتمام یپس از اعمال حرارت، مقاومت فشار

 15/80طرح مرجع با % ی( براناشی از اعمال حرارت افت مقاومت یزانم یننسبت پسماند مقاومت )کمتر یزانم یشترینب ینب ین، در ابوده

ب آ یرو تبخ دراتاسیونیمحصوالت ه یهحاصل تجز یزاز هر چ یشب یدگرد یانب یشتر( است که همانگونه که پ85/19)افت مقاومت %
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 نیزام یشهو پودر ش یکبه علت وجود ذرات الست یگراختالط د یبوده است، اما در طرح ها یمانس یرمحصور در ساختار خم یمیاییش

در میزان ثابت پودر شیشه، در هر دو اندازه ذره الستیک، با افزایش میزان الستیک نسبت پسماند مقاومت فشاری، . نسبت کمتر بود ینا

همچنین در  .)افت مقاومت ناشی از حرارت افزایش یافت( به دلیل سوختن الستیک بیشتر و در نتیجه ایجاد حفرات بیشتر، کاهش یافت

افزایش میزان پودر شیشه در مقادیر  یافت. ، نسبت پسماند افزایش5Rبه  1Rمیزان ثابت الستیک و پودر شیشه با افزایش اندازه ذره، از 

 ستیک باعث کاهش نسبت پسماند مقاومت فشاری )افزایش افت مقاومت ناشی از حرارت( شد.و اندازه ثابت ال

 
 های اختالط: نسبت پسماند مقاومت فشاری طرح 12 شکل 

Figure 12: residual compressive strength ratio of the mixtures 

 هاماند آنو نسبت پس C600°های محیط و های فشاری و کششی در دما: نتایج مقاومت4جدول 

Table 4: results of compressive and tensile strength at ambient temperature and 600 °C and their residual ratio 

 کد طرح

مقاومت فشاری 

(MPa) 
نسبت پسماند 

 مقاومت فشاری )%(

 مقاومت کششی

(MPa) 
نسبت پسماند 

 مقاومت کششی )%(
 C600° محیط C600° محیط

Reference 20/47 83/37 15/80 14/3 07/2 93/65 

1R5-GP10 13/35 02/27 92/76 05/3 44/1 27/47 

1R5-GP15 35/34 79/18 70/54 98/2 36/1 58/45 

1R5-GP20 94/26 12/14 43/52 73/2 30/1 72/47 

1R10-GP10 34/33 70/17 07/53 02/3 23/1 83/40 

1R10-GP15 94/27 90/13 77/49 62/2 26/1 15/48 

1R10-GP20 68/27 51/13 82/48 51/2 18/1 96/46 

5R5-GP10 36/40 29/28 09/70 06/4 03/2 83/49 

5R5-GP15 82/31 61/18 49/58 01/4 51/1 72/37 

5R5-GP20 51/29 17/17 20/58 87/2 44/1 24/50 

5R10-GP10 95/33 66/19 89/57 54/3 40/1 61/39 

5R10-GP15 46/28 26/16 12/57 27/3 35/1 10/41 

5R10-GP20 10/24  69/13  78/56  15/3  30/1  41/41 
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 1R های دارای اندازه الستیک)کمترین افت مقاومت( در طرح نسبت پسماند مقاومت فشاریبیشترین های ترکیبی در بین طرح

 اند.بوده 09/70با % 5R5-GP10برای  5Rهای دارای اندازه الستیک و در طرح  92/76با % 1R5-GP10برای 

نیز مانند نتایج در دمای محیط، در میزان پودر شیشه ثابت و برای هر دو اندازه الستیک با افزایش میزان  C600° پس از حرارت

جایگزینی الستیک کاهش مقاومت فشاری نسبت به مرجع مشاهده شد، اما شدت این کاهش در حرارت باال، نسبت به دمای محیط 

س از پستیک مصرفی است. نتایج بدست آمده برای تاثیر اندازه ذره الستیک بیشتر بوده که علت آن سوختن بخش قابل توجهی از ال

تر نیز مانند دمای محیط بوده و باعث افزایش مقاومت فشاری شده که می تواند ناشی از آسیب حرارتی کمتر ذرات درشت C600°حرارت 

 الستیک باشد. 

ستیک باعث کاهش مقاومت و اندازه ثابت ال مقداروده و در مانند دمای محیط ب C600° پس از اعمال حرارتتاثیر پودر شیشه 

با توجه به مشاهده همین روند در دمای محیط و تجزیه نشدن و نسوختن پودر شیشه و نهایتاً تغییر حالت از جامد به خمیری  .فشاری شد

به جای سیمان به علت کمتر بودن فعالیت  داد. اول آسیب جایگزینی پودر شیشه ربطمی توان این کاهش را به دو عامل در حرارت باال، 

مالت( خمیر سیمان دارای پودر شیشه در حرارت باال، به علت )برای  [24] و همکاران پانپوزوالنی از ابتدا، دوم اینکه مطابق تحقیقات 

سیمان بدون شیشه داشته و این امر در کنار میل به انبساط  تبدیل شیشه به حالت خمیری جمع شدگی بیشتری نسبت به خمیر

 سنگدانه باعث کاهش مقاومت فشاری می شود.

در  MPa 29/28با  5R5-GP10و طرح  1Rدر اندازه الستیک  MPa 02/27با  1R5-GP10طرح پس از اعمال حرارت نیز 

 اند. هداشتهای ترکیبی در طرحبیشترین مقاومت فشاری را  5R اندازه الستیک

مان، مقادیر پودر شیشه به جای سی 10الستیک به جای ماسه و % 5میزان جایگزینی % C600°در هر دو دمای محیط و در نتیجه 

 .ارائه داد مقاومت فشاری بیشتری 5Rتر ذره اندازه درشت بهینه بوده و همچنین

 نتایج آزمایشات مقاومت کششی -5-4

  قابل مشاهده می باشد. C600°در دماهای محیط و  کششی به روش دو نیم شدننتایج مقاومت  4و جدول  13در شکل 

 
  C600°های اختالط در دماهای محیط و : مقاومت کششی طرح 13 شکل 

Figure 13: Splitting tensile strength of mixtures at ambient temperature and 600 °C 

ای نیز مؤثر بوده. بر ه ذرات الستیک بر مقاومت کششیزنداامانند مقاومت فشاری، میزان الستیک و پودر شیشه و در دمای محیط، 

-5R10و  5R5-GP20های ، به جز طرح10به % 5هر دو اندازه ذره الستیک در میزان ثابت پودر شیشه، با افزایش میزان الستیک از %

GP20 کاهش یافت. در میزان جایگزینی ثابت الستیک و پودر شیشه با افزایش اندازه ذرات  های ترکیبی مقاومت کششیدر باقی طرح

، مقاومت کششی افزایش داشت. تاثیر افزایش اندازه ذرات الستیک به حدی بود که با افزایش اندازه، مقاومت 5Rبه  1Rالستیک از 
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های دارای اندازه الستیک کمتر از طرح مرجع بود، در طرحهمواره  1Rهای ترکیبی دارای اندازه الستیک کششی که برای تمامی طرح

5R 5های در طرحR5-GP10 ،5R5-GP15 ،5R10-GP10 ،5R10-GP15  5وR10-GP20  ،حتی با وجود پودر شیشه

 مقاومت کششی بیشتر از مقدار حاصله برای طرح مرجع بوده است.

 .تفیاتیک، با افزایش میزان پودر شیشه مقاومت کششی کاهش همچنین در دمای محیط با ثابت بودن میزان و اندازه ذرات الس

 بیشترین مقاومت کششی را داشت.  5Rدر اندازه  MPa06/4با  5R5-GP10و  1Rدر اندازه  MPa05/3با  1R5-GP10طرح 

اخته ننسبت مقاومت کششی پس از اعمال حرارت به مقاومت کششی در دمای محیط را به عنوان نسبت پسماند مقاومت کششی ش

 قابل مشاهده است. 4و جدول  14های اختالط در شکل و به صورت درصد بیان شده و نتایج آن برای طرح

 
 های اختالط مقاومت کششی طرحنسبت پسماند :  14 شکل 

Figure 14: residual ratio of tensile strength of the mixtures 

فت ا یزانم ین)کمترآن  یزانم یشترینب و هر طرح اختالط متفاوت بود یبرا ینسبت پسماند مقاومت کشش ،پس از اعمال حرارت

 یزاز هر چ یشبکه  شد یانب یشتر( است که پ07/34% یزان)افت مقاومت به م 93/65طرح مرجع با % ی( براناشی از حرارت مقاومت

ها به علت وجود طرح باقی ، اما دربوده یمانس یرمحصور در ساختار خم یمیاییآب ش یرو تبخ یدراتاسیونمحصوالت ه یهحاصل تجز

ت پسماند نسب یبه دست آمده برا یجبوده(. اما با توجه به نتا یشتر)افت مقاومت ب شدنسبت کمتر  ینا یزانم یشهو پودر ش یکالست

 متر بودک یمقاومت فشار یبرا سبتن ینا با مقایسه در یکشش مقاومتمشخص است که نسبت پسماند  ی،و کشش یفشار یهامقاومت

نسبت به  یبتن در حوزه عملکرد کشش یشترب یبکه نشان دهنده آس)افت کششی نسبت به افت فشاری ناشی از حرارت بیشتر بوده( 

مقاومت  ینسبت برا ینکه ا یبوده در حال 15/80% یاست. به عنوان مثال در طرح مرجع، نسبت پسماند مقاومت فشار یعملکرد فشار

 است. ینسبت به مقاومت فشار یاختالط در مقاومت کشش یطرح ها یشترب یبه نشان دهنده آسک ت،شده اس 93/65% یکشش

، نسبت پسماند کششی نیز کاهش یافت، اما در 10به % 5همانند روند نسبت پسماند مقاومت فشاری، با افزایش میزان الستیک از %

خالف روند مشاهده شده در نسبت پسماند مقاومت فشاری، با مواردی این روند نقض شد. در مقادیر ثابت الستیک و پودر شیشه، بر 

مقاومت کششی در بیشتر موارد کاهش داشت. این امر می تواند بیانگر تاثیر بیشتر وجود حفرات  پسماند افزایش اندازه الستیک، نسبت

ی باشد ولی تاثیر این حفرات در نسبت پسماند کشش 1Rنسبت به  5Rتر الستیک تر ایجاد شده حاصل از سوختن ذرات درشتبزرگ

 تر در حدی نبود که مقاومت کششی حاصله را نیز بصورت معکوس مقاومت فشاری حرارت دیده در آورد.بزرگ

با افزایش پودر شیشه، در میزان و اندازه ثابت الستیک، در بیشتر موارد نسبت پسماند کششی کمی افزایش داشته که روندی معکوس 

 نشان می دهد، البته موارد نقضی نیز وجود دارد. نسبت پسماند فشاری را

های ترکیبی کمتر از طرح مرجع بود. با افزایش میزان الستیک، در هر دو اندازه ، مقاومت کششی طرحC600°پس از اعمال حرارت 

وختن حاصل از سذره و با میزان ثابت پودر شیشه، به علت سوختن مقدار الستیک بیشتر، مقاومت کششی کاهش داشت. شدت آسیب 



16 

 

ال اند، پس از اعمهای ترکیبی که در دمای محیط مقاومت کششی بیشتری نسبت به طرح مرجع داشتهالستیک در حدی بود که طرح

-5R5های به عنوان مثال در دمای محیط، مقاومت کششی طرح حرارت همگی مقاومت کششی کمتری نسبت به مرجع بدست آوردند.

GP10  5وR10-GP10  افزایش داشته اند، در حالی که پس از اعمال حرارت، 83/12و % 65/29به طرح مرجع به ترتیب %، نسبت ،

 کاهش از خود نشان داد. 21/32و % 01/2های مذکور نسبت به طرح مرجع به ترتیب، %مقاومت کششی طرح

 داشت.با افزایش اندازه الستیک در مقادیر ثابت پودر شیشه و الستیک مقاومت کششی افزایش 

نیز همانند  C600°پس از اعمال حرارت های ترکیبی، در میزان و اندازه ثابت ذرات الستیک، با افزایش میزان پودر شیشه در طرح

 د. رکناز این روند پیروی  1R10-GP15ته طرح دمای محیط،کاهش در مقاومت کششی مشاهده شد. الب

و  1Rهای دارای اندازه الستیک در بین طرح MPa 44/1با  1R5-GP10 همانند دمای محیط، پس از اعمال حرارت نیز طرح

 اند.، بیشترین مقاومت کششی را داشته5Rهای دارای در بین طرح MPa 03/2با  5R5-GP10طرح 

 ایججایگزینی پودر شیشه مقادیر بهینه بوده و همانند نت 10جایگزینی ذرات الستیک و % 5در نتیجه در هر دو حالت حرارتی میزان %

 .اندمقاومت بیشتری ارائه دادهعمومًا  5R های دارای اندازه ذره الستیکمقاومت فشاری، در مقاومت کششی نیزطرح

 نسبت مقاومت کششی به مقاومت فشاری  -6-4

ه کبا توجه به این در برخی تحقیقات جهت سنجش مقاومت کششی، آن را به صورت نسبتی از مقاومت فشاری بتن ارائه می دهند. 

های مکعبی حاصل شد و مقادیر آن با مقاومت فشاری بدست آمده با استفاده از های فشاری بدست آمده در این پژوهش از نمونهمقاومت

های تر نسبت مقاومت کششی به فشاری، مقاومت فشاری حاصله از نمونهتفاوت است، صرفاً برای حصول نتیجه دقیقای مهای استوانهنمونه

، ابتدا به مقاومت معادل استوانه استاندارد تبدیل شد و [38]تفاده از روش ارائه داده شده توسط آیین نامه بتن ایران )آبا( مکعبی با اس

 .و بصورت درصد ارائه شد کششی به فشاری با استفاده از آن، بدست آمدسپس نسبت مقاومت 

بر اساس آیین نامه بتن ایران )آبا( برای تبدیل مقاومت فشاری مکعبی به مقاومت فشاری معادل استوانه استاندارد، در مقادیر باالی 

MPa 25  مقاومت مکعبی، کافی است از مقدار مقاومت مکعبی به میزانMPa 5  ای استاندارد حاصل شود، شده تا مقاومت استوانهکسر

ای بدست آید تقسیم شده تا مقاومت معادل استوانه 25/1مقاومت مکعبی نیز کافی است این مقادیر بر  MPa 25برای مقادیر کمتر از 

های مقاومت کششی به مقاومت فشاری معادل استوانه استاندارد، در دمای محیط و پس از اعمال نسبت 5جدول و  15ر شکل . د[38]

 ، قابل مشاهده است.C600°حرارت 

 
  C600°های اختالط در دماهای محیط و : نسبت مقاومت کششی به مقاومت فشاری معادل استوانه طرح 15 شکل 

Figure 15: ratio of tensile strength to the equivalent compressive strength of the cylinder for mixtures at ambient 

temperature and 600 °C 
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 هاآن نسبت و C600° و محیط هایدما در کششی و فشاری هایمقاومت نتایج: 5جدول 

Table 5: results of compressive and tensile strengths at ambient temperatures and 600 °C and their ratio 

 کد طرح

مقاومت فشاری 

 (MPa)مکعبی 

مقاومت فشاری معادل 

 (MPa)استوانه 

 مقاومت کششی

(MPa) 

نسبت مقاومت 

کششی به فشاری 

 معادل استوانه )%(

 C600° محیط C600° محیط C600° محیط C600° محیط

Reference 20/47 83/37 20/42 83/32 14/3 07/2 43/7 30/6 

1R5-GP10 13/35 02/27 13/30 02/22 05/3 44/1 13/10 55/6 

1R5-GP15 35/34 79/18 35/29 03/15 98/2 36/1 16/10 05/9 

1R5-GP20 94/26 12/14 94/21 30/11 73/2 30/1 46/12 54/11 

1R10-GP10 34/33 70/17 34/28 16/14 02/3 23/1 67/10 72/8 

1R10-GP15 94/27 90/13 94/22 12/11 62/2 26/1 43/11 35/11 

1R10-GP20 68/27 51/13 68/22 81/10 51/2 18/1 07/11 91/10 

5R5-GP10 36/40 29/28 36/35 29/23 06/4 03/2 50/11 70/8 

5R5-GP15 82/31 61/18 82/26 89/14 01/4 51/1 95/14 16/10 

5R5-GP20 51/29 17/17 51/24 74/13 87/2 44/1 72/11 50/10 

5R10-GP10 95/33 66/19 95/28 73/15 54/3 40/1 22/12 91/8 

5R10-GP15 46/28 26/16 46/23 01/13 27/3 35/1 96/13 35/10 

5R10-GP20 10/24  69/13  28/19  95/10  15/3  30/1  33/16 91/11 

ت مقاومت باندازه و میزان ذرات الستیک و پودر شیشه تاثیر مثبتی بر نس ،C600°هم در دمای محیط و هم پس از اعمال حرارت 

 اند.های ترکیبی نسبت به طرح مرجع شدهکششی به فشاری داشته و باعث افزایش آن برای تمامی طرح

مومًا به فشاری ع الستیک، نسبت مقاومت کششی ذرات در هر دو حالت حرارتی با افزایش میزان جایگزینی الستیک، در هر دو اندازه 

با افزایش اندازه ذرات الستیک، نسبت  نیز افزایش داشت. همچنین در مقادیر ثابت ذرات الستیک و پودر شیشه، در هر دو حالت حرارتی

ر کشش د و حالت حرارتی، باعث عملکرد بهتر بتنمقاومت کششی به فشاری عموماً افزایش یافت. در نتیجه وجود ذرات الستیک، در هر د

چه از نظر میزان این تاثیر گذاری  د اما پس از اعمال حرارت، به علت سوختن بخش قابل توجهی از الستیکسبت به فشار می شون

 تر شد. جایگزینی و چه از لحاظ اندازه ذره، کم

ه قاومت کششی بدر میزان و اندازه ثابت ذرات الستیک، در هر دو حالت حرارتی، با افزایش میزان جایگزینی پودر شیشه نسبت م

 فشاری نیز افزایش داشت.

های دارای اندازه الستیک در بین طرح C600°اعمال حرارت پس از  54/11محیط و % دمای در 46/12با % 1R5-GP20طرح 

1R  5و طرحR10-GP20 % اعمال حرارت پس از  91/11دمای محیط و % در 33/16با°C600 های دارای اندازه الستیکدر بین طرح 

5R شترین مقادیر نسبت مقاومت کششی به فشاری را بدست آوردند.بی 

 نتیجه گیری -5

ن بیعی )ماسه طبیعی( و همیطجایگزینی الستیک تایرهای ضایعاتی به جای بخشی از سنگدانه ریز همزمان در این پژوهش تاثیر 

بر کارایی و خواص مکانیکی بتن، در دمای محیط و پس از قرارگیری در حرارت  طور جایگزینی پودر شیشه به جای بخشی از سیمان،

°C600.همچنین برای تعیین تاثیر اندازه ذرات الستیک جایگزین شده، از دو اندازه متفاوت ذرات الستیک با  ، مورد بررسی قرار گرفت
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، در به عالوه به جهت بررسی رفتار این مواد در بتن. استفاده شد (5R)رده  mm5–3 ( و اندازه بین1R)رده  mm1–15/0اندازه بین 

 نیز استفاده گردید. SEMاز تصاویر  دمای محیط،

 نتایج حاصل از این تحقیق به شرح ذیل می باشد:

بوده است. در میزان ثابت پودر شیشه و در  های دارای الستیک و پودر شیشه از طرح مرجع کمترمیزان اسالمپ در تمامی طرح. 1

، مقدار اسالمپ کاهش یافت. در میزان ثابت الستیک و پودر 10به % 5هر دو اندازه ذره الستیک، با افزایش میزان ذرات الستیک از %

ایش میزان افز کاهش مقادیر اسالمپ مشاهده شد اما با mm5–3به اندازه  mm1–15/0شیشه، با افزایش اندازه ذره الستیک از 

بر این اساس، از لحاظ  ر اسالمپ افزایش یافت.ییزان و اندازه ثابت ذرات الستیک(، مقاد)در م جایگزینی پودر شیشه به جای سیمان

های دارای الستیک و پودر شیشه بوده و همچنین نشان پودر شیشه مقادیر بهینه برای بتن 20الستیک و % 5کارایی میزان جایگزینی %

 جایگزین شده به جای ماسه، کارایی بهتری ارائه داد.  mm1–15/0د که اندازه ذره الستیک ریزتر داده ش

های دارای الستیک و پودر شیشه های اختالط افت وزن مشاهده شد ولی طرح، برای تمامی طرحC600°حرارت پس از اعمال  .2

 .و هر چه این جایگزینی بیشتر شد، افت کمتر بوده سیمان می باشدافت کمتری نشان دادند که علت آن جایگزینی پودر شیشه به جای 

 افت کمتری داشت.  mm5–3 با افزایش میزان جایگزینی الستیک )برای هر دو اندازه( افت وزن افزایش یافت و اندازه الستیک

تریس خمیر سیمان درزهای در دمای محیط، مشخص است که در ناحیه مرزی بین هر دو اندازه الستیک و ما SEM. از تصاویر 3

 شوند. کاهش مقاومت فشاریها کمک کرده و متعاقب آن منجر به میکروسکوپی وجود دارد که می توانند در تسریع شکست نمونه

های دارای الستیک و پودر شیشه، کمتر از طرح مرجع بوده و با افزایش میزان در هر دو حالت حرارتی، میزان مقاومت فشاری طرح. 4

ینی ذرات الستیک و پودر شیشه )در هر دو اندازه ذره الستیک( مقاومت فشاری کاهش داشت. همچنین از نظر اندازه ذره الستیک جایگز

نشان داد. کاهش  mm1–15/0مقاومت فشاری بیشتری نسبت به اندازه  mm5–3جایگزین شده به جای سنگدانه ریز طبیعی، اندازه 

مقاومت فشاری پس از اعمال حرارت، با افزایش میزان جایگزینی ذرات الستیک، نسبت به دمای محیط بیشتر بوده که علت آن سوختن 

پودر شیشه به جای  10ذرات الستیک به جای ماسه و % 5الستیک مصرفی می باشد. و در هر دو حالت حرارتی، میزان جایگزینی %

 داشت. mm1–15/0مقاومت فشاری بیشتری نسبت به اندازه  mm5–3اندازه بهینه بوده و سیمان، مقادیر 

ا تر بوده و بنسبت به طرح مرجع کمهای دارای الستیک و پودر شیشه نسبت پسماند مقاومت فشاری طرحپس از اعمال حرارت، . 5

د. همچنین با افزایش اندازه ذره الستیک جایگزین شده افزایش میزان جایگزینی الستیک و پودر شیشه، کاهش در این نسبت مشاهده ش

 ، نسبت پسماند مقاومت فشاری، افزایش یافت.mm5–3به  mm1–15/0از 

در هر دو حالت حرارتی، با افزایش میزان جایگزینی ذرات الستیک و پودر شیشه، مقاومت کششی کاهش یافت. با افزایش اندازه  .6

پس از اعمال حرارت، شدت آسیب حاصل از سوختن ، مقاومت کششی افزایش نشان داد. mm5–3به  mm1–15/0ذرات الستیک از 

های دارای الستیک و پودر شیشه که در دمای محیط مقاومت بیشتری نسبت به طرح مرجع داشتند، پس الستیک در حدی بود که طرح

در هر دو حالت حرارتی، میزان ردند. ، همگی مقاومت کششی کمتری نسبت به طرح مرجع بدست آوC600°از اعمال حرارت 

عموماً مقاومت  mm5–3پودر شیشه به جای سیمان، مقادیر بهینه بوده و اندازه  10ذرات الستیک به جای ماسه و % 5جایگزینی %

 داشت. mm1–15/0کششی بیشتری نسبت به اندازه 

تر بود. با افزایش میزان الستیک، عموماً های دارای الستیک و پودر شیشه از مرجع کمنسبت پسماند مقاومت کششی کلیه طرح. 7

، در بیشتر موارد باعث کاهش نسبت پسماند mm5–3به  mm1–15/0کاهش در این تناسب دیده شد و افزایش اندازه ذرات الستیک از 

 یزان جایگزینی پودر شیشه، عموماً باعث افزایش اندکی در نسبت پسماند شد.مقاومت کششی شد. همچنین افزایش م

، افزایش میزان جایگزینی و اندازه ذره برای الستیک و همچنین افزایش میزان جایگزینی پودر C600°در هر دو دمای محیط و . 8

یشه پودر ش هنده این است که وجود الستیک وشیشه، عموماً باعث افزایش نسبت مقاومت کششی به مقاومت فشاری شد و این نشان د

اما پس از اعمال حرارت به علت سوختن بخشی از الستیک، این تاثیرگذاری چه از باعث عملکرد بهتر بتن در کشش نسبت به فشار شد. 

 تر شد.لحاظ میزان و چه اندازه ذره الستیک کم

های اختالط در دمای محیط و های فشاری و کششی طرحهای بدست آمده برای نتایج مقاومتهای جزئی در روندرغم تفاوتیعل

حجمی، در  5با این حال مقدار جایگزینی ذرات الستیک با سنگدانه ریز طبیعی به میزان %، C600°نتایج حاصله پس از اعمال حرارت 



19 

 

وزنی، مقادیر بهینه بوده و باالترین نتایج  10جایگزینی پودر شیشه به جای سیمان به میزان % هر دو اندازه ذرات الستیک و همچنین

های اختالط دارای الستیک و پودر شیشه نشان دادند. همچنین از نظر اندازه ذرات الستیک، اندازه مقاومت فشاری و کششی را در طرح

mm5–3ی و کششی، چه در دمای محیط و چه پس از اعمال حرارت های فشار، بهینه بوده و نتایج بهتری در مقاومت°C600 در ،

 از خود نشان داد. mm1–15/0مقایسه با اندازه ذره 

 یمانبه عنوان بخشی از ساستفاده از بتن دارای الستیک به عنوان بخشی از سنگدانه ریز و پودر شیشه  بر این اساس بنظر می رسد

تر در های بیشبا این حال بررسیای حداقل برای مقادیر جایگزینی بهینه اشاره شده در این تحقیق بالمانع باشد. در ساخت اجزای سازه

 زمینه نداشتن تاثیر منفی استفاده از الستیک ضایعاتی و پودر شیشه بر دوام بتن حس می شود.
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ABSTRACT  
One of the recycling approaches of waste materials like tires and glass is to use them in concrete, which results 

to help cleaning the environment, less utilization of natural mines and reduction of pollution caused by cement 

production process. In this paper, the effect of simultaneous use of waste rubber as partial substitution of fine 

aggregate and glass powder as partial substitution of cement, on workability and mechanical properties, in 

ambient temperature and after exposure to temperature of 600°C, is investigated. In order to evaluate the effect 

of rubber particle size on workability and mechanical properties, before and after the exposure to elevated 

temperature, two different rubber particle sizes of 0.15-1mm and 3-5mm were used. In total, 13 mixtures were 

prepared. Except the reference mixture, the rest contained a combination of rubber particles replacing fine 

aggregate with the percentages of 5% and 10% by volume and glass powder replacing cement with percentages of 

10%, 15% and 20%. First of all, the slump test was carried out. Moreover, compressive strength, tensile strength 

and ratio of tensile to compressive strength, before and after thermal exposure, and mass loss after exposure to 

elevated temperature were investigated. In order to have an understanding of waste materials behaviour, scanning 

electron microscopy and energy-dispersive X-ray spectroscopy tests were conducted. the results indicated that 5% 

for rubber particles, 10% for glass powder and also rubber particle size of 3-5mm presented the best results among 

mixtures containing rubber and glass powder, in terms of compressive and tensile strengths. 
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