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 چکیده 
، ه شده استگرفتها در نظر ها با حجم کم ترافیکی و نیز پارکینگایست که تاکنون برای جادهبتن زهکش، نوآوری در حال ظهور

ز آب ای تواند زئولیـت بـه عنـوان یـک افزودنـی معدنی مشود. ب استفاده میآ ناهمچنین یک روش جایگزین برای مدیریت رو

ش ا را افـزایهـدانهپایایی بتن را خصوصاً مقاومت در برابر واکنش قلیائی سـنگ انـداختگی و جداشـدگی بتن تازه جلوگیری کند،

 هابتن نواعا درمان از سی جایگزین مناسبی به جای درصد مشخصی ،ئولیتاستفاده از ز. شودمیافـزایش مقاومت بتن  دهـد و سـببمی

ده اباشد. استففی در این مقاله سعی بر این شده است که بتن زهکش ساخته شده متشکل از ترکیب درشت دانه های مختلبوده است. 

اثر  دفات برروسازی که باعث کاهش رواناب سطحی و نیز کاهش خسارات ناشی از تصااز بتن زهکش مناسب و قابل استفاده در 

 تن زهکش بوده که بدرصد از سیمان مصرفی در  10هدف این مقاله بررسی اضافه کردن زئولیت به جای ها خواهد شد. لغزندگی جاده

هکش به یک بتن زر دز تغییر در میزان آب به سیمان با استفاده ا لیو ،نتیجه آن جذب آب باالی ترکیب و کاهش مقاومت خواهد شد

  .ایمرسیدهدرجه مناسب برای رسیدن به یک ترکیب با خصوصیات مناسبی 

 
 بتن زهکش، زئولیت، نفوذپزیری بتن، روسازی زهکش. کلمات کلیدی:

 

 مقدمه .1

 به فرد بتن یت منحصرخاص ،افتدخودروها به مخاطره می های سطحی روی جاده امنیت ترافیک برایدر روزهای بارانی و برفی به دلیل وجود آب

رده یکا ایجاد کپا و آمرسازی شهرهای اروکه آن را به یکی از مصالح ویژه در روسازی در کشورهای پیشرفته مبدل و تحوالت زیادی در محوطه زهکش

   1]] .یکی از موارد استفاده از این نوع بتن در ساخت سنگفرش خیابانها است .است

نه، ند، درشت دایمان پرتلاز مصالح شامل سدهد. بتن زهکش روسازی زهکش، این تفاوت را دارد که به مایعات اجازه نفوذ از طریق ساختار را می

آن وجود  دلیل اصلیو مولی کمتر استاز بتن معبتن زهکش مقاومت باشد. میبندی باز و دانه بدون اسالمپو  آبمقدارکم ریز دانه، مواد افزودنی و 

 [2]. اشدبم مناسب میو یا ک سطدر روسازی با ترافیک متو نوع بتن استفاده از این در حالت عادی بنابراین باشد،میی خالی زیاد در ساختمان آن هافضا

ا بارندگی بدر مناطق  ،از آن رد استفادهامو .از نظر زیست محیطی مزایای فراوانی دارد که امروزه توجه خاصی به آن شده است کلی بتن زهکش به طور

در قالب ه باشد، کمی یهای ترافیکجادهنیز استفاده از آنها در قسمتهایی از و  ، قطعات پیش ساختههای عابر پیادهگذرگاهها،پارکینگ ها،فرودگاه ،زیاد

های ازهسسازی راه و زیر از ییهاهمچنین به عنوان الیهپذیری و و افزایش نفوذ آبروان و هدایت به منظور کاهش و یا قطعات معینی از بخش راه روسازی

 [3,4]. باشدهیدرولیکی می

زا و تهیه و تولید مواد مختلف نظیر سیمان بایستی با توجه به افزایش آلودگی محیط زیست و همچنین بحران انرژی و نیاز به صرفه جویی در مواد انرژی

همچنین در عصر حاضر در بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای ایران روند  آن بهبود یابد. مصرف و کیفیتتالش شود تا تولید این فرآورده اقتصادی شده 
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 ،ی حاضرها در دورهرو به رشدی در جهت افزایش ساخت و سازها در زمینه صنعت ساختمان و در زمینه روسازی بتنی صورت گرفته است. همه این پیشرفت

ها منجر به افزایش مصرف د. برایند همه این پیشرفتنباشمیرا دارا راس آن مصالح مصرفی مثل بتن  جمله فوالد و درافزایش مصرف مصالح ساختمانی از 

شود که در این میان فرآیند تولید بتن به دلیل این که دارای باالترین حجم تولید در بین تمام مصالح ساختمانی در های تولید مصالح میسوخت در کارخانه

است استفاده از این مواد و  بتناستفاده از مواد پوزوالنی به صورت طبیعی و مصنوعی در  ،های مهماهمیت بسیار زیادی دارد. یکی از قدمجهان است 

 . شودآورد بلکه از نظر زیست محیطی سبب کاهش آلودگی میی بتن را پایین میجایگزین کردن آن نه تنها هزینه

های کاربردی ای از برنامهبرای طیف بسیار گسترده زهکش بتن 1۹4۶ سال بود. پس از 1۹4۶اوایل سال ، در در استرالیا  زهکشاولین استفاده از بتن 

، تحقیقات در مورد نوع 1۹۶۰در اواخر دهه  .استفاده شد نیز طبقه 1۰مورد استفاده قرار گرفت و از آن به عنوان یک ماده برای تحمل بار در ساختمان 

(، 1EPAحفاظت از محیط زیست ) سازمانهای تحقیقاتی موسسه فرانکلین در ایاالت متحده آغاز شد، با حمایت جدیدی از ساختار روسازی در آزمایشگاه

به بررسی تاثیر  2۰۰4و همکاران در سال  رار گرفت. تنیسها مورد استفاده قروسازی زهکش توسعه داده شد. این ساختار جدید روسازی ابتدا در پارکینگ

با استفاده از این تحقیق درصد آب به سیمان را  522R-10در گزارش    ACI 2010آب و مواد سیمانی بر روی نفوذپذیری و زهکشی این بتن پرداختند و 

 34/۰مقدار تا بتن زهکش انجام داد متوجه شد با افزایش نسبت آب به سیمانبر روی روسازی  2۰1۰یان در سال لمطالعاتی که  [5] لحاظ نمودند. 34تا  27

به  ،در مطالعات زیادی بیان شده الیافاثر مثبت  [6] یابد.می فشاری کاهش تمقاومبا افزایش مقدار آب به سیمان  پس از آن و هیافت افزایشفشاری مقاومت 

و یابد مقاومت فشاری افزایش می ،بتن به بررسی کرد و به این نتیجه رسید که با افزودن الیاف زهکش بتناثر الیاف پلیمری را در یانگ و جیانگ  طوری که

در ایران نیز  [7] .عالوه بر آن افزودن الیاف تاثیر آنچنانی بر نفوذپذیری نداشته است .ممکن است این افزایش مقاومت فشاری به دلیل تقویت مالت باشد

های شهری را با استفاده از ، در تحقیقی کاهش میزان کدورت رواناب13۹1ی اولین بار عابدی کوپایی و همکاران  ایشان در سال تحقیقاتی انجام شد که برا

این در افروغ ثابت نیز به بررسی مقاومت ضربه و مشخصات مکانیکی بتن حاوی الیاف پلی پروپیلن پرداختند. نیلی و  بتن زهکشِ جاذب، بررسی نمودند.

میلیمتر در طرح اختالط بتن استفاده شده است. با توجه به انجام آزمایشات مختلف بر روی  12پروپیلن با طول  پلی از نسبت آب به سیمان و الیافتحقیق 

خصوصیت  .ی شدضربه و سایر مشخصات مکانیکی مثبت ارزیاب ،پروپیلن در بتن بر روی مقاومت فشاریپلی های استوانه ای تاثیر افزایش مقدار الیاف نمونه

 های مفیدی در این بتن شده.باشد، که این امر سبب شکوفایی خاصیتبارز بتن زهکش عبور جریان آب و باد در داخل بتن به خاطر تخلخل داخلی آن می

 بندی نمود:توان در حالت کلی به روشهای زیر طبقهخصوصیات بتن زهکش را می

 مدیریت آب -

 ذخیره گرمایی -

 ایمنی ترافیکی -

 مواد و مصالح مورد استفاده .2

ست و نیز بدلح نتخاب مصااولین قدم ا ،به عنوان روسازی بتنی، با خصوصیات و رفتار عملکردی مورد نظر بتناز  برای به دست آوردن یک نوع خاص

ان همچنین میز و نگدانهانواع س ن ویب صحیح سیماکه توسط آن ترک ی استروند ،می باشد. تعیین نسبت طرح اختالط بتن بتناختالط  طرح نسبتآوردن 

 دهد.را نتیجه میمشخص  بتنمواد افزودنی برای ساخت 

 ز پیش تعیینایازهای به خصوص برای روسازی های بتنی به دست آوردن محصول نهایی که عملکرد نزدیکی با ن ،یکی دیگر از اهداف طرح اختالط

بتن مخلوط  ه دست آوردنختالط و بکارایی بتن تازه و مقاومت بتن سخت شده می باشد. تعیین طرح ا توان بهها میدستاوردباشد. از مهمترین  ما داشته شده

 دهد.نتیجه قرار میآن را از لحاظ اقتصادی نیز مورد عملیاتی ساختن توان  ،عالوه بر عملکرد های فیزیکی و رفتارینیز 

 و یزیکیخواص ف جهت ارزیابی اتیآزمایش قرار شده و مورد بررسی باشد،زهکش می برای روسازی بتن بتن در این بخش مصالحی که در ساخت

 تند از:عبارجام شده های انزمایشآتمامی باشد .های ثانویه برای بتن سخت شده میآزمایشو های اولیه برای بتن تازه . آزمایشآن انجام شده استمکانیکی 

 .نفوذپذیری و تخلخل در بتن زهکش  ،مقاومت کششی ،مقاومت فشاری ،پ و کاراییاسالم هایآزمایش

دهند، ساختار اصلی بتن زهکش را تشکیل میمصالحی که  ،دسته اول ،دنشوبندی میتقسیم کلی مصالح استفاده شده در آزمایشات این فصل به دو دسته

بهبود خواص مکانیکی بتن به عنوان مواد افزودنی، در ساخت این نوع بتن به کار  عبارتند از: سیمان، سنگدانه و آب. دسته دوم، مصالحی هستند که برای

                                                     
1 Environmental Protection Agency 
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مشخصی  هایدرصدجایگزین که  و بخش مهم مواد افزودنی، بر پایه پلی کربوکسیالت اتر روان کنندهاند که عبارتند از: الیاف پلی پروپیلن، فوق گرفته شده

 است.  از نوع کلینوپتیلوالیت ماده ای به نام زئولیت ،می باشد بتناز سیمان در 

های به کار رفته گدانهسن .(1)جدول بوده است -یمان دلیجانس-، از شرکت سیمان عمران انارک2سیمان استفاده شده در این پژوهش سیمان پرتلند تیپ 

ن قم استا ن امینان نانوبتشرکت تعاونی دانش بنی از معادن (ماسه)و مصالح سنگی ریزدانه  (شن)شامل مصالح سنگی درشت دانه  زهکش، در روسازی بتن

 از نوع زمایشات این پژوهشاستفاده شده در تمامی آ مشخصات الیاف همچنین .آمده است 2و مشخصات دانه بندی مورد استفاده در جدول شماره  باشدمی

p.p.  فزایش ا آن سببالترری مقاومت باکارگیو با بباشد می بتنکننده بارهای وارده بر به عنوان تحمل ،دانهنقش درشت .میباشد شرکت رز پلیمر اصفهان

درصد میزان دانه  ،2 )در جدولباشددسته کلی می 3شامل  ASTM C33دانه ها در بتن زهکش طبق استاندارد دانه بندی درشت خواهیم شد.مقاومت بتن 

  [8] :بندی مصالح طبق آیین نامه ارائه شده است( 

 میلیمتر( ۹.5تا 1.18) :89 -1

 میلیمتر( ۹.5تا  2.3۶) :8 -2

 میلیمتر(12.5تا  4.75)7: -3

 مشخصات سیمان -1جدول 

 

 

 ASTM C33ه بندی استفاده شده طبق آیین نامه : جدول دان2جدول 

300 μm 1.18 
mm 

2.36 
mm 

4.75 
mm 

9.5 
mm 

12.5 
mm 

19.0 
mm 

25.0 
mm 

37.5 
mm 

50 
mm 

75 
mm 

90 
mm 

100 
mm   

- - 0 to 5 0 to 
15 

40 to 
70 

90 to 
100 100 - - - - - - 12.5 to 4.75 

mm 7 

- 0 to 
5 

0 to 
10 

10 to 
30 

85 to 
100 100 - - - - - - - 9.5 to 2.36 

mm 8 

0 to 5 0 to 
10 

5 to 
30 

20 to 
55 

90 to 
100 100 - - - - - - - 9.5 to 1.18 

mm 89 
 

  

 % مشخصات شیمیایی

CaO 62.24 

SiO2 20.68 

Al2O3 4.97 

Fe2O3 3.69 

MgO 153 

SO3 1.98 

K2O 0.82 

Na2O 0.4 

L.O.I 1.35 

 3.1 چگالی

 3050 (cm2/g) سطح مقطع

 165 (min)زمان گیرش اولیه

 280 (min)زمان گیرش نهایی

 مشخصات مکانیکی

 (Mpa) مقاومت فشاری

روزه 3  26.5 

 35 روزه 7

 45 روزه 28
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آن پلی کربکسیالت می باشد.  استفاده شده است. که بنیان شیمیایی 31۰ کد نانوبتنشرکت در آزمایشات این پژوهش از  استفاده شده روان کنندهفوق 

  باشد.رنگ تیره و مایعی غلیظ می ،3gr/cm 15/1وزن مخصوص این روان کننده نیز:

 روش ساخت و طرح اختالط .3

 پوشش و عمل شدهدانه ها این امر سبب جذب آب توسط سنگ سرریخته، کهرا درون میکدرصد از آب مصرفی مورد نیاز  2۰سنگی به همراه ابتدا مصالح

لیات قیقه دیگر عمد یکحداقل  سیمان و الیاف را درون میکسر ریخته و در مرحله دوم، تقویت میبخشد.بتن زهکش در طرح  ها رابر سنگدانه مواد سیمانی

ه ما در ه ذکر است کبنیم. الزم را به ترکیب اضافه میک الباقی روان کنندهآب و ابر در مرحله آخر ترکیب ادامه خواهد داشت. بعد از مخلوط شدن الیاف 

 مورد نیاز انبه همراه سیم که به جای سیمان استفاده کرده ایم لوالیت به صورت پودر شده()کیلنوپتی درصد زئولیت 1۰طرح اختالط این پژوهش از میزان 

 میزان آب ،کاهش شدید الح اینبرای اص ، کهیمان نیاز ترکیب به آب مصرفی افزایش یافته. با اضافه کردن زئولیت به جای سشدداخل میکسر ریخته  طرح به

 .اهد شدمنجرخو بتن زهکشبه اصالح و افزایش کارایی  را افزایش داده که نتیجه این کار ن کنندهمیزان درصد ابر روا به سیمان ترکیب یا

و در  ،نجام میشودا خل قالب هامرحله در دا دودر بتن ریزی غشته کرده. سپس آها، داخل آنها را با روغن مخصوص و مناسب قبل از بتن ریزی در قالب

در حوضچه نمونه های بتن را ه و ساعت قالب ها را باز کرد 24تا به تراکم مناسب رسیده. پس از کوبیده  مرتبه 2۰بتن موجود را با وزنه مخصوص هر مرحله

زم به ال. ام میدهیمنها انجآرا بر روی  آزمایشات مقاومتی و نفوذپذیریآب مخصوص گذاشته و هر کدام از نمونه ها را در زمان مشخص از آب درآورده و 

  باشد.می   589ISIRIو 192ASTM C استاندارد های آزمایشی بتن در آزمایشگاه طبقتهیه و عمل آوری نمونهذکر است که، 

یک طرح نامبرده  ۹از م شده است. انجا 3۰/۰و  27/۰ آب به سیمان هاینسبتبا  بندی و هرکدامنوع دانه 3از  طرح اختالط ۹به طور کلی  در این مقاله 

میباشند.  بندیای هر دانهبر درصد زئولیت 1۰و  .p.pالیاف درصد معینی از شاملطرح سوم و .p.pشامل نمونه شاهد، طرح دوم شامل الیاف  طرح اختالط

زان افزایش لیت به کار رفته و میالزم به ذکر است که میزان درصد زئو به طور کامل ارائه شده اند. 4های انجام شده در این پژوهش در جدول طرح اختالط

  ACI 522R در ( 5اره رنج توصیه شده)جدول شم نسبت آب به سیمان در طرح های مختلف بر اساس نتایج آزمون و خطا به دست آمده تا در نهایت در

 [9] قرار گرفته شوند.

 های مورد استفاده: طرح اختالط4جدول 

 نام طرح دانه بندی شماره 
 افزودنی ها/ درصد

 حجمی

درصد آب 

 به سیمان

 اولیه

درصد آب به 

سیمان 

 اصالح شده

درصد فوق روان 

کننده )نسبت به 

 مواد سیمانی(

 میزان سیمان

)به ازای یک 

 مترمکعب بتن(
Kg 

 میزان زئولیت

)به ازای یک 

 مترمکعب بتن(
Kg 

میزان درصد 

فضای خالی 

در نظر 

ه گرفته شد

 در طرح

میزان مصالح 

سنگی )در 

یک 

مترمکعب 

 بتن(
Kg 

1 7 P.C.P.1 1559 20 0 340 5/0- 25/0 30 27 بدون زئولیت 

2 7 P.C.P.2 5/0  1559 20 0 340 5/0- 25/0 30 27 درصد الیاف 

3 7 P.C.P.3 
و درصد الیاف  5/0

 رئولیت
27 30 25/0 -5/0 306 34 20 1547 

4 8 P.C.P.4 1559 20 0 340 5/0- 25/0 30 27 بدون زئولیت 

5 8 P.C.P.5 5/0  1559 20 0 340 5/0- 25/0 30 27 درصد الیاف 

6 8 P.C.P.6 
و درصد الیاف  5/0

 زئولیت
27 30 25/0 -5/0 306 34 20 1547 

7 89 P.C.P.7 1559 20 0 340 5/0- 25/0 30 27 بدون زئولیت 

8 89 P.C.P.8 5/0  1559 20 0 340 5/0- 25/0 30 27 درصد الیاف 

9 89 P.C.P.9 
و درصد الیاف  5/0

 زئولیت
27 30 25/0 -5/0 306 34 20 1547 
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 ACI 522R-10: محدوده طرح اختالط پیشنهادی برای بتن زهکش طبق آیین نامه 5جدول 

 3kg/mمقدار توصیه شده/  مصالح مصرفی

 415-270 مواد سیمانی

 1480-1190 مصالح سنگدانه

 34/0 -27/0 سیمانآب به 

 4.5/1 -4 سنگدانه به سیمان

 1/1-0 نسبت مصالح خشک

 تحقيق هایآزمایش .4

 آزمایش مقاومت فشاری -5-1
های زمایش نمونهانجام آ برای . در این پژوهششودای استفاده میدر حالت کلی برای انجام آزمایش مقاومت فشاری از دو قالب مکعبی و استوانه

پس از قرار . آب درآورده ضچهدر زمان معین از درون حورا  مورد نظری صورت بوده که نمونه ی انجام آزمایش به این نحوهاند. گردیدهمکعبی انتخاب 

ومت فشاری ه میزان مقاست آمدو عدد بد گرفتن نمونه زیر جک فک دستگاه به تدریج نیرو را بر نمونه وارد میکند تا در نهایت نمونه از هم گسیخته شود

 نمونه میباشد.

 زمایش مقاومت خمشیآ -5-2
می توان با استفاده از  خمشی بتن را ومتاقم .در آزمایش مقاومت خمشی بتن به صورت غیر مستقیم به ارزیابی مقاومت کششی بتن پرداخته می شود

در این آزمایش هدف تعیین طاقت خمشی بر  د.انجام دا )293C ASTM( ی مرکزییا آزمایش بار نقطه ا )78ASTM C( آزمایش سه بار نقطه ای

 متر توسط دستگاه میباشد.سانتی 1۰*1۰*5۰باشد که بر روی نمونه های می ASTM C78اساس استاندارد 

 آزمایش مقاومت لس آنجلس -5-3
و قاعده آن هایی که به دی میلهآنجلس از یک استوانه فوالدی توخالی که دو انتهای آن بسته است تشکیل می شود. استوانه باید روی انتها سدستگاه ل

ع داخل ن است که مانسایش بتن زهکش با دستگاه لس آنجلس معمولی در ای مخصوص مقاومت آنجلسلس دستگاه  تفاوت. متصل گردیده اند، سوار شود

ایی نمونه بتنی استوانهر شده میباشد که بر اساس استاندارد ذک  1747ASTM C اساس در این پژوهش انجام شده بر نچه کهآ  .استوانه فوالدی وجود ندارد

را میزان  (2) شکلزن نمونهورا قبل و بعد از انجام آزمایش بدست میاوریم و درصد کم شدن دور چرخش میدهیم، سپس وزن نمونه  5۰۰را داخل دستگاه و 

س از آزمایش مان نمونه پهزن نهایی ایی با ودر نهایت  با نزدیک بودن وزن اولیه نمونه استوانه بتن زهکش نام میبرند.و یا درصد جداشدگی اجزاء ساییدگی 

 ترکیب بتن زهکش میباشد. فوق، نشانگر مقاومت چسبندگی بهتر 

 
 جلسآنزمایش لس آ: نمونه ی استوانی قبل و بعد از 2شکل

 ش نفوذپذیریآزمای -5-4
باید ضریب نفوذ پذیری آن تعیین نمونه بتن  پذیری یکبرای محاسبه نفوذ .خاصیت نفوذپذیری و تخلخل آن می باشد ،یکی از خواص مهم بتن زهکش

شود. بیان میاست  ساعتکه معموال سانتی متر بر  ،هیدرولیکی واحد، تحت شیب واحد زمان از واحد سطح مقطعدر میزان جریان مایع عبوری و سپس شده 

آزمایش هد افتان بدین صورت است که ابتدا سطوح جانبی نمونه بتن زهکش میباشد.  ASTM D5856این آزمایش و طریقه ی انجام آن بر اساس 

ت و سپس آب با فشار بر سطح فوقانی نمونه اعمال میشود.در هنگامی که جریان پایدار به وجود آمد، مقدار آب عبوری از ارتفاع معین و در مد پوشانده شده
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ش میزان برای بدست آوردن میزان نفوذپذیری میتوان به راحتی با استفاده از لوله های پالستیکی دستگاهی را برای سنج زمان مشخص اندازه گیری میشود.

 نفوذپذیری بتن زهکش بدست آورد. 

 زمایش میزان تخلخلآ  -5-5
گونه زه گیری اینوش اندارمیزان تخلخل در بتن در واقع مقدار منافذ و حفرات داخل بتن میباشد و به صورت درصدی از مجموع حجم ماده میباشد. 

درجه  1۰5ا درجه حرارت ساعت گرم کرده ب 24ابتدا نمونه را به مدت . شودمحاسبه می مشخصه است که اختالف وزن غوطه وری و وزن خشک طبق رابطه

 .سانتیگراد و سپس آن را وزن میکنیم  سپس نمونه خشک شده را در آب غوطه ور کرده و دوباره وزن میکنیم

 نتایج آزمایشات .5

بتن اربری ور کلی کطبه  ه در سن هفت روز میباشد.، شامل نتایج آزمایشات بر روی بتن زهکش سخت شدقسمتنتایج تحقیقات انجام شده در این 

امل خسارت و ش، روز 7ر از بیشت به مدت از سطح روسازی در زمان معین برداریبهرهعدم عمل آوری و ،و برای پیمانکارانباشد می هاسازیدر روزهکش 

ود ریخته شده و پس از گیرش خنمونه ها در قالب های مخصوص  صورت پذیرفت. روز 7تمامی آزمایشات فقط در سن  اینباشد. بنابربرای مجریان می تاخیر

 ،ریشدن ظاه پس از خشک وحوضچه های آب در آورده زمان مورد نیاز از  سپس دراولیه و باز شدن قالب، در حوضچه های عمل آوری قرار گرفته اند و 

 میدهیم. جهت آزمایشات مختلف بتن به آزمایشگاه تخصصی انتقال  آنها را

 نتایج آزمایش نفوذپذیری:

ا توجه به ب .بوداهیم ذپذیری خوشاهد کاهش میزان نفو ،بندی در بتن زهکشنتیجه میگیریم که با ریزتر شدن سایز دانه یری بتن زهکشذآزمایش نفوذپاز

ند. در کیدا مییز افزایش پنزئولیت  ی با اضافه شدن میزانروند کاهش میزان نفوذ پذیرنتیجه مقایسه نمونه های شاهد و دارای الیاف چنین نتیجه میشود که، 

شابه ایی وند نزولی مر پذیریمیزان نفوذ ، با افزایش نسبت آب به سیمان در ترکیب های مختلفمیتوان چنین گفت کهمقایسه دو نسبت آب به سیمان مختلف 

یباشد. از میمان مختلف سای آب به اما آنچه که بسیار مهم است، نتیجه مقایسه آزمایشات نفوذپذیری با نسبت ه کاهش قطر سنگدانه خواهد داشت.توجه به با 

بسیار کم و نفوذپذیری یزان کاهش م  ، 3۰/۰به  27/۰این مقایسه چنین برداشت میشود که در نمونه های دارای زئولیت با افزایش میزان نسبت آب به سیمان از 

 .میباشد یا صفر

با دو نسیت آب به سیمان  نتایج حاصل از آزمایشات نفوذپذیری : 1نمودار 

 
 

 مقاومت فشاری:

ایح تنکه قابل توجه است . آنچه ه استسنگدانه ها و همچنین افزایش نسبت آب به سیمان میزان مقاومت فشاری افزایش داشت ابعاد کاهشبه طور کلی با 
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قابل توجهی در نمونه های دارای زئولیت با درصد آب به  (7)جدول کاهش مقاومت فشاری بیانگرهای مختلف نمونهحاصل از مقاومت فشاری بر روی 

ها شاهد افزایش مقاومت فشاری خواهیم بود. در نمونه های دارای زئولیت با افزایش میباشد. با افزایش میزان نسبت آب به سیمان در تمامی نمونه 27/۰سیمان 

در تمامی نتایج مقاومت  استالزم به ذکر (2ی شاهد و دارای الیاف هستیم.)نمودار شاهد افزایش مقاومت فشاری به نسبت نمونه هامیزان آب به سیمان، 

 باشد.می ACI 522Rو قابل قبول در  فشاری در محدوده ی توصیه شده

 : جدول مقاومت فشاری در نمونه های مختلف7جدول 

 مقاومت فشاری

 MPa) پس از اصالح(
 مقاومت فشاری

MPa 
 نام طرح

11 3/1۰  P.C.P.1 

۹/11  7/11  P.C.P.2 

7/11  8/۹  P.C.P.3 

۶/11  11 P.C.P.4 

12 8/11  P.C.P.5 

4/12  7/1۰  P.C.P.6 

8/13  2/13  P.C.P.7 

7/14  1/14  P.C.P.8 

15 3/13  P.C.P.9 

 
 میزان آب به سیمانها در حالت قبل و بعد از اصالح : مقایسه مقاومت فشاری نمونه2نمودار 

 

 مقاومت خمشی:

خواهیم بود، اما در نمونه   .p.pدر نمونه های دارای الیاف  به خصوص روند رو به رشدشاهد   ،در ترکیب بتن زهکش الیافبا به کار بردن به طور کلی 

-اف و بدون زئولیت میای دارای الیهنمونهها نسبت به  شاهد کاهش مقاومت خمشی نمونه 27/۰های دارای الیاف و زئولیت با درصد آب به سیمان 

 با افزایش نسبت آب شت. همچنینرا خواهیم داافزایش مقاومت خمشی در تمامی نمونه ها ،  3۰/۰به  27/۰( با افزایش نسبت آب به سیمان از 8.)جدول یمباش

اومت خمشی بر مقمیباشد.  ای الیافبوده و حتی باالتر از نمونه های شاهد و داردارای زئولیت و الیاف بسیار چشم گیر  ینمونه ها مقاومت خمشی به سیمان،

بوده  مگاپاسکال 27/3تا  2/1 در محدودهبرای بتن زهکش ،  ACI 522Rدر  قابل قبول میزان توصیه شده و وانجام شده  ASTM C78طبق استاندارد 

 (3نمودار ). است
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 : مقاومت خمشی نمونه های مختلف8جدول 

 مقاومت خمشی

 MPa(بعد از اصالح(
 مقاومت خمشی

MPa 
 اسم طرح

2 ۹8/1  P.C.P.1 

27/2  2۰/2  P.C.P.2 

31/2  1۰/2  P.C.P.3 

5/2  1۰/2  P.C.P.4 

3 73/2  P.C.P.5 

1۹/3  71/2  P.C.P.6 

۹/2  ۶/2  P.C.P.7 

۹8/2  ۹1/2  P.C.P.8 

12/3  87/2  P.C.P.9 

 

 قبل و بعد از اصالح میزان آب به سیمان ها در حالت: مقاومت خمشی نمونه3نمودار 

 

 ضربه و سایشمقاومت 

ونه های دارای زئولیت باالتر از دست رفتن مصالح در نم ، میزاندرصد 27/۰با انجام آزمایش لس آنجلس برای تمامی نمونه ها در نسبت آب به سیمان 

سایش  میزان ایشیروند افز هدر طرح، شادکلی با ریزتر شدن قطر سنگدانه های استفاده شده بقیه نمونه ها در تمامی ابعاد سنگانه ها میباشد اما به طور از ما

ها هستیم. افزایش مقاومت  شاهد کاهش میزان درصد ساییدگی در تمامی نمونه 3۰/۰. به /27( افزوده شدن نسبت آب به سیمان از  ۹خواهیم بود.)جدول 

دار استاندارد  میزان سایش مق  ASTM C1747در  (4نمودار) بسیار قابل تامل بوده است. 3۰/۰به سیمان  های دارای زئولیت با نسبت آبسایش در نمونه

 درصد ذکر شده است. ۶/۶3تا  8/28برای بتن زهکش 
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 : نتایج حاصل از آزمایش لس آنجلس9جدول 

 سایش لس آنجلس

(بعد از اصالح )درصد از دست رفته  

 سایش لس آنجلس

 درصد از دست رفته
 طرح نام

35 ۶/4۰  P.C.P.1 

31 38 P.C.P.2 

31 4۰ P.C.P.3 

4۰ 43 P.C.P.4 

3۹ 42 P.C.P.5 

34 51 P.C.P.6 

4۰ 4۶ P.C.P.7 

4۰ 43 P.C.P.8 

37 5۰ P.C.P.9 

 

 ها در حالت قبل و بعد از اصالح میزان آب به سیمانمقاومت دوام و سایش نمونه: 4نمودار 

 
 

 نتيجه گيری .6

های بندیانهای شاهد در دهار نمونه. دسته اول مربوط به تغییر رفتکنیمسه دسته کلی تقسیم بندی می نتایج را به ج آزمایشات بتن زهکشنتایبرای ارئه 

آزمایشات مختلف ی وم شامل نتیجهسباشد و دسته می  .p.pهای دارای الیاف بندی در نمونه نوع دانه 3سته دوم شامل نتایج آزمایشات در مختلف میباشد، د

بهبود هر طرح  میزان فزایشو یا ا از تاثیر زئولیت در بتن زهکش میباشد. در نهایت تمامی دسته ها در هر نوع آزمایش با یکدیگر مقایسه شده و روند کاهش
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ید که با ین نتیجه رسابه  ،دها طرح اختالط های ذکر شب ،در حالت کلی میتوان به طور خالصه با بررسی اجمالی نتایج آزمایشگاهی بر روی بتن زهکش

نیز رشد رو به صفر کاهش  وشاهد افزایش مقاومت فشاری و خمشی در نمونه  3۰/۰به  27/۰افزودن زئولیت در بتن زهکش و اصالح نسبت آب به سیمان از 

 یز کاهش یافته است. نمیزان سایش  3۰/۰ولیت و آب به سیمان ، همچنین در نمونه های دارای زئدر نمونه های دارای زئولیت میباشیمنفوذپذیری 

تلزم اما مسشگاهی خواهد شد درصد زئولیت به جای سیمان مصرفی در هر طرح سبب بهبود نتایج آزمای 1۰به طور کلی میتوان نتیجه گرفت اضافه کردن 

ر تمامی دارای زئولیت دهای ونهسبت آب به سیمان، مشاهده میشود که رشد نمبا گرفتن میانگین رشد نسبت به افزایش ن افزایش نسبت آب به سیمان میباشد.

و  1۰جدول بوده است.) نمونه ها کمتر از دیگر ،کاهش نفوذپذیری در نمونه های دارای زئولیتمیزان آزمایشات به جز نفوذپذیری باال بوده است . همچنین 

 ( 4نمودار 

 
 دارای زئولیت و نمونه های شاهد: متوسط درصد پیشرفت نمونه های 10جدول
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 -5/2 -1/4 -1 نفوذپذیری
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 مراجع .7

. تصفیه پذیری و احیای سیالب های شهری با استفاده از الیه های نفوذ پذیر فعال. پایان نامه دکتری مهندسی عمران، 1387پروین نیا، م.  1]]

 بخش آب و محیط زیست، دانشگاه شیراز.
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