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 هرمز بر مقاومت فشاري بتن رنگي خاك سرخ بكارگيري تأثيربررسي 

  
 *٢عقدا طباطبايي طاها سيد، ١پاشغي ساالري سعيد

  

  .قشم واحد اسالمي آزاد دانشگاه عمران مهندسي دانشكده ارشد كارشناسي دانشجوي -١

   taha.taba@gmail.com ، بندرعباس)( فارسخليج واحد شهرسازي و مسكن راه، تحقيقات مركز علميهيئت عضو  -٢

  

  چكيده

  
دستيابي به ظاهري زيبا و متناسب با محيط شهري، استفاده از  منظوربهشهري و همچنين  هايمحيطامروزه به دليل افزايش استفاده از بتن در 

رنگي از انواع هاي دستيابي به بتن منظوربهاندركاران صنعت ساختمان دستاز ابتدا تاكنون افزايش يافته است.  گيرچشمطور هاي رنگي بهبتن
رسيدن به رنگ مطلوب  منظوربهها كنند. استفاده از اين افزودنيطبيعي و مصنوعي استفاده مي هايدانهرنگهاي رنگي و همچنين بعضي از سيمان

هاي شيميايي نامناسب و همچنين بروز برخي مشكالت ز برخي مشكالت در بتن ساخته شده ازجمله كاهش مقاومت، واكنشباعث برو بعضاً
سبب تخريب  محيطيزيست ازلحاظبوده و  برهزينهشيميايي  هايدانهرنگهاي رنگي و همچنين توليد سيمان ازآنجاكه. شودمي محيطيزيست
كه داراي رنگ سرخ  هرمز  خاك سرخدر اين پژوهش سعي بر اين شد تا با استفاده از  .شودمي موردنظردستيابي به رنگ  منظوربه زيستمحيط

بر مقاومت فشاري بتن  يك پوزوالن طبيعي عنوانبهاستفاده از اين خاك  تأثيرتا  هسعي شدهمچنين بتن رنگي ساخته شود.  باشدميطبيعي 
درصدي مقاومت فشاري بتن در  ٣٠سبب افزايش هرمز  خاك سرخاستفاده از ر گيرد. نتايج حاصله نشان داد كه ساخته شده مورد ارزيابي قرا

 كرد. توليد يكنواختتوان بتن با رنگ سرخ . همچنين با استفاده از اين خاك ميباشدميدرصد  ٧مقدار بهينه 
  

  ، مقاومت فشاريهرمز  خاك سرخكلمات كليدي: بتن رنگي، 
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  مقدمه -١

هاي طبيعي باشيم. استفاده از پوزوالنمي فردمنحصربههاي نوين با خواص با توسعه شهرنشيني و پيشرفت علم امروزه شاهد توليد بتن
 متحدهاياالتاولين مصرف عمده پوزوالن در روزه از اهميت فراواني برخوردار است. مدستيابي به بتن با مقاومت و دوام باال ا منظوربه

هزار تن پوزوالن مورد مصرف قرار  ١٠٠انجاميد و بيش از  به طول ١٩١٢تا  ١٩١٠بود كه از سال  آنجلسلسدر ساختماني در 
 هاپلدر ساختمان تعدادي از سدها و  شدميدر مناطقي كه پوزوالن طبيعي يافت  ويژهبه متحدهاياالتدر غرب  آناز پس . ]١[گرفت

 هايريزيبتنهاي طبيعي براي كاهش گرماي هيدراتاسيون . از اوايل قرن بيستم از پوزوالن]٢[قرار گرفتمورد استفاده  هاساختمانو 
 هايريزيبتنولي در  شودميحجيم مورد استفاده قرار گرفت گرچه استفاده از پوزوالن در بتن موجب كاهش گرماي هيدراتاسيون 

. شودميطبيعي استفاده  هايافزودنيبه سيمان و همچنين دستيابي به مقاومت فشاري مناسب از  آبحجيم براي كاهش نسبت 
درصدي مقاومت كششي  ٤٩درصدي مقاومت فشاري و  ٨، سبب افزايش نمونه استفاده از نانو رس متاكائولن در مالت سيمان عنوانبه

به سيمان  آبشده با سيمان پرتلند معمولي با همان نسبت  اختهسمالت مخلوط شده با نانو رس متاكائولن نسبت به مالت سيمان 
 %٢٤حدود  شده با سيمان پرتلند معمولي، تهيه هاينمونهرس نسبت به  نانو %٣داراي  هاينمونه فشاري مقاومت]. ٣[شده است

  ].٤[است يافتهكاهش %٥٦حدود  هانمونه همين گاز با نفوذپذيري و افزايش
روهاي ها و پيادهها) و دستگاههاي ساختمان (ديوارهاي تزئيني، كف زمين و سردر باجههاي رنگي براي اهداف تزئيني در سازهبتن

. همچنين شودميراهروهاي پارك و همچنين براي ساختن وسايل رفاه عمومي استفاده  پرترافيكجدا كردن خطوط  زيرگذر
افزايد و هم عمر سازه را افزايش هاي بتني شهر كه هم بر زيبايي معابر ميساختمان آميزيرنگها، خيابان كشيخطو  بنديجدول

كاربردهاي ديگر  تواندميسكوهاي تماشاچيان و يا موارد مشابه نيز  آميزيرنگها براي . استفاده در ميادين ورزشي و استاديومدهدمي
به دو صورت زير  رنگي بتن توليد فرايند .ربردهاي نظامي نيز در نظر گرفتتوان كابتن رنگي باشد. همچنين براي اين نوع بتن مي

  :باشدمي
  شده آميزيرنگ رنگي هايبتن -
  رنگي هايدانهسنگ و طبيعي هايدانهرنگ حاوي هايبتن -

 عمر برابر در هارنگ نوع اين مفيد عمر كه دليل اين به نيست طراحان براي قبولي قابل روش طورقطعبه اجرا از پس بتن آميزيرنگ
 بسيار مسئله اين. گيرد قرار بازسازي مورد رنگ اين بار چندين بايد پروژه عمر طول در درنتيجه است پائين بسيار هاپروژه مفيد

 بتن در رنگي مواد يا رنگي مصالح از استفاده ديگر روش اما. گيردمي قرار استفاده مورد نيز زيادي انساني نيروي و بود خواهد پرخرج
  .]٥[است استفاده قابل راه سه كار اين براي. است

  بتن به رنگي هايافزودني از استفاده -١
  رنگي سيمان از استفاده -٢
  رنگي هايدانهسنگ از استفاده -٣

 زدهزنگ مواد يا اكسيدي معدني مواد از هاافزودني اين. برخوردارند بااليي دوام از طبيعي هايرنگ همچون بتن در رنگي هايافزودني
 در صورتعمده مشكلي كه اين روش دارد،  .هستند نفوذناپذير بسيار هوا برابر در و بوده مقاوم بسيار هاافزودني اين. است طبيعي

. شودميمحبوس  آبها هايي در بتن رنگي ايجاد شده و در اين حفره، حفرهنامناسبرنگي و عمليات اختالط  بتن نامناسب آوريعمل
 شودمييابد و به اين ترتيب باعث ترك برداشتن بتن رنگي افزايش مي آنزند، حجم يخ مي آبدر هواي سرد و فصل يخبندان اين 

اي هاي گلخانهمانند انتشار گاز محيطيزيستمسائل  سببهاي رنگي استفاده از سيمان .]٢[كه افت مقاومت سازه را به دنبال دارد
. امروزه محققين در حال تالش براي ساخت اين نوع باشدميها براي توليد بتن رنگي روش ترينپرمصرفيكي از  حالبااين، شودمي
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هاي مخرب هاي طبيعي هستند. استفاده از مصالح طبيعي عالوه بر حذف پارامترطبيعي و پوزوالن هايدانهسنگبتن با استفاده از 
صنوعات توليدي، سبب بهبود برخي پارامترهاي مقاومتي و عملكردي بتن ساخته شده محيطي ناشي از توليد سيمان و ساير مزيست

 درنتيجهبه عمق بتن و ميكرون سبب جلوگيري از نفوذ كلر  ١٠تا  ١بندي با دانه سراميكي هايپيگمنتبراي نمونه استفاده از . شودمي
در نمونه ساخته شده وان دارد. بتني نيز كاربرد فرا هايروسازير استفاده از بتن رنگي د .]٦[شودمي خوردگي آرماتورهاجلوگيري از 

روزه فشاري و  ٢٨است. همچنين ميزان مقاومت  آمدهبه دست  ٦٢/٧ حدوداً  آندرصد و اسالمپ  ٦/٦از بتن رنگي ميزان هواي بتن 
به توسعه  در كشور اردن انجام شدپژوهشي كه در  .]٧[است آمدهبه دست  مگاپاسكال ٥/٤٩و  ٤٨ه به ترتيب خمشي بتن ساخته شد

تغيير رنگ بتن استفاده  منظوربه آهن، بنتونيت و اكسيد آهك ازجملهبتن رنگي پرداختند، در اين پژوهش از انواع مواد رنگ دهنده 
خارج از كشور ح تهيه شده از تر از مصالبسيار مناسب بومي كشور اردنبود كه استفاده از مصالح رنگ دهنده  آنحاكي از  نتايجشد. 
جهت تغيير رنگ در بتن رنگي در قياس با سيمان سفيد سبب افزايش  دانهسنگ عنوانبهاستفاده از سرباره كوره  .]٨[باشدمي اردن

تحقيقات  ].٩[باشدميسرباره كوره  هاي پوزوالنين امر به سبب واكنشكه اي شودميبيشتر مقاومت فشاري مالت رنگي در دراز مدت 
درصد افزايش داده  ٢٠ندارد و مقاومت بتن را تا  آنمنفي بر روي  تأثيرها در بتن دانهكه استفاده از رنگ دهدميه نشان صورت گرفت

و تكنيك  دانهرنگرسيدن به نتيجه مطلوب در مقدار  منظوربه. ضروريست كه شودمي آب درصدي قابليت جذب ١و سبب افزايش 
  ].١٠ايد[ عمل بهبايد دقت الزم  آنيد تول
  مواد و مصالح -٢

از شن و ماسه  ،بر مقاومت بتن رنگي يك پوزوالن طبيعي عنوانبههرمز  خاك سرخاستفاده از  تأثيربررسي  منظوربهدر تحقيق حاضر 
استفاده شده است. مشخصات  هرمز  خاك سرخمختلف  درصدهايو همچنين  آب، ٢، سيمان معمولي تيپ دانهسنگمصالح  عنوانبه

 نيدر ا يشن و ماسه مصرف بنديدانهنشان دهنده نمودار  بيبه ترت ٢و  ١شكل  است. اشاره شده ١مورد استفاده در جدول  مصالح
  .[12]تهيه شده است ASTMكه طبق استاندارد  باشدمي قيتحق

  
  مشخصات مصالح مورد استفاده -١جدول 

  سيمان  شستهماسه   شن بادامي  نوع مصالح

3وزن مخصوص

g

cm
 
 
 

  2.66  2.62 3.12 

آبدرصد جذب  %  1.2  2.5  -  

 - 77 -  ايارز ماسههم
 - 3.41 -  ضريب نرمي

 - - % 85  جبهه  ٢درصد شكستگي

وصسطح مخص-نرمي
2m

Kg

 
 
 

  - - 320 
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  بندي شندانهنمودار  -١شكل 

  

  
  بندي ماسهنمودار دانه -٢شكل 

  

جدول . ]١٣[گيردرسي قرار مي هايخاك اين خاك در زمره هرمز  خاك سرخبندي دانه هاي پيشين صورت گرفته بر رويبا بررسي
  .دهدميرا نشان  قيتحق نيهرمز مورد استفاده در ا خاك سرخ ٣شكل  .باشدميدهنده مشخصات شيميايي خاك رس هرمز  نشان ٢
  

  در صد تركيبات شيميايي موجود خاك سرخ -٢جدول 

تركيبات 
شيميائي 
 خاك سرخ

درصد اكسيد 
سيليسيوم 

)2sio( 

درصد اكسيد 
  آلومينيوم

 )3O 2Al ( 

درصد اكسيد 
  آهن

 )3O 2Fe ( 

درصد اكسيد 
 (Cao)كلسيم 

درصد اكسيد 
منيزيم 
(Mgo) 

درصد اكسيد 
سديم 

)o2Na( 

درصد اكسيد 
 )o2k(پتاسيم 

درصد 
 تركيب

23.80 4.75 68 1.15 0.11 0.01 0.01 
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  هرمز  خاك سرخ -٣شكل 

  هاآزمايش -٣
تعيين مقاومت فشاري طبق استاندارد  آزمايشدر اين تحقيق از  آنافزودن رس سرخ در بتن، بر مقاومت  تأثيربررسي  منظوربه

BSEN12390-3 طرح  ٣جدول . باشدمي مترميلي ١٥٠*١٥٠*١٥٠مكعبي و به ابعاد  صورتبهها نمونه. ]١٠[استفاده شده است
 ١٣و  ١١، ٩، ٧، ٥ها با افزودن . نمونه]١١[تهيه شده است  ACIكه طبق استاندارد باشدمياختالط مورد استفاده در اين تحقيق 

قرار گرفتند و نتايج حاصله با نمونه شاهد مورد  آزمايشروزه مورد  ٧ساخته شده و در سن  هرمز  سرخ خاكدرصد وزني سيمان، 
ذكر اين نكته ضروري  .باشدمي هرمز  خاك سرخنشان دهنده نمونه مكعبي ساخته شده با استفاده از  ٤مقايسه قرار گرفت. شكل 

بر مقاومت بتن  آن يرتأثجايگزين سيمان شده است و يك پوزوالن طبيعي  عنوانبهخاك سرخ هرمز  مختلف كه درصدهاي باشدمي
  مورد بررسي قرار گرفته است. 

  

  
  نمونه مكعبي ساخته شده با استفاده از خاك سرخ -٤شكل 
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  طرح اختالط مورد استفاده در اين تحقيق -٣جدول 

 درصد خاك سرخ % kg/m3وزن سيمان  kg/m3وزن شن  kg/m3وزن ماسه  kg/m3 آب w/c نام نمونه

CC0 0.4 160 1001 819 400 0 
CC5 0.4 152 1001 819 380 5 
CC7 0.4 148.8 1001 819 372 7 
CC9 0.4 145.6 1001 819 364 9 

CC11 0.4 142.4 1001 819 356 11 
CC13 0.4 139.2 1001 819 348 13 

 مترمكعبگرم بر لوكي ١٨٢٠ هاآنكه مجموع  باشدميكيلوگرم بر مترمكعب  ٩٧٠و مجموع شن ما  ٨٥٠ميزان ماسه در طرح اصلي (
با توجه به ماهيت مصالح منطقه /باشدمينخودي  آندرصد  ٤٠بادامي و  آن %٦٠مابقي  بايد ماسه و  آن %٥٥است كه از اين مقدار 

 )كه طرحي كاربردي با كارايي مطلوب باشد/

   آزمايشنتايج  -٤
 آنبر بتن سبب افزايش مقاومت فشاري  هرمز سرخ كه افزودن خاك  دهدمينشان  هانمونهمقاومت فشاري بر روي  آزمايشنتايج 

كاهش  بتننقطه به بعد با افزايش درصد خاك سرخ مقاومت فشاري  آن. كه اين افزايش مقاومت تا نقطه پيك ادامه دارد و از شودمي
سرخ در قياس با نمونه  خاكدرصد وزن سيمان،  ١٣و  ١١، ٩، ٧، ٥ ،٠ درصدهايهنده مقاومت بتن با نشان د ١٠يابد. شكل مي

  به دست آمده است. ١٤-١٢ها بين همچنين محدوده اسالمپ نمونه. باشدمي فاقد خاك سرخ است، شاهد كه
يابد كه بيشترين مقدار افزايش مقاومت ، با افزايش درصد خاك سرخ مقدار مقاومت فشاري افزايش ميشودميكه مشاهده  گونههمان

 حدوداًكيلوگرم بر سانتيمتر مربع كه افزايش  ٣٣١برابر است با  آنكه مقدار  دهدميسرخ به نمونه رخ درصد خاك  ٧در زمان افزودن 
شاهد كاهش مقاومت فشاري  درصد ١٣درصد به  ١١). با افزايش درصد خاك سرخ از ١٠(شكل دهدميدرصدي مقاومت را نشان  ٢٨

باعث ايجاد انفصال  كه اي بودهي از تراكم خاك سرخ در اطراف مصالح دانهناش تواندمي نمونه نسبت به نمونه شاهد هستيم كه اين امر
به دليل كاهش حجم  تواندميشده و منجر به افت مقاومت شود، همچنين افت مقاومت ناشي از افزايش درصد خاك سرخ  هادانهبين 

ها جايگزيني استفاده از خاك سرخ هرمز در نمونهتوان گفت در كل مي مالت سيماني نمونه به نسبت افزايش مقدار خاك سرخ باشد.
باشد و همچنين با توجه به افزايش مقاومت ناشي از افزودن اين خاك ميتوان از آن به عنوان يك مناسب براي فيلرهاي ماسه مي

  پوزوالن طبيعي بهره برد.

  
  بر مقاومت فشاري بتن رنگي هرمز  خاك سرخافزودن  تأثيرمقايسه كلي  -١٠شكل 
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بوده و يك بتن با رنگ مناسب و  مؤثربسيار  تواندميتوليد بتن رنگي  منظوربه هرمز  خاك سرخعالوه بر افزايش مقاومت، استفاده از 
كه  شودمياين نوع بتن و همچنين حذف بسياري از مصنوعات رنگي  سازيبوميكه اين امر سبب  )،١١(شكل  يكنواخت توليد شود

  خواهد بود. رسانكمك آلودگيو كاهش  محيطيزيست ازلحاظاين نيز خود 

  

      

    

      
  

  هرمز بر رنگ بتن خاك سرخمختلف  درصدهاي تأثير -١١شكل 
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  گيرينتيجه -٥
 تأثيريك پوزوالن طبيعي، بتن رنگي توليد شود و همچنين  عنوانبه هرمز  خاك سرخشد تا با استفاده از  آنبر در اين تحقيق سعي 

به بتن اضافه  ١٣و  ١١، ٩، ٧، ٥بر مقاومت فشاري بتن مورد ارزيابي قرار گرفت. بدين منظور خاك سرخ با درصدهاي  آنافزودن 
از اين تحقيق به  آمدهبا نمونه شاهد كه فاقد خاك سرخ است مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج به دست  آمدهشده و نتايج به دست 

  .باشدميشرح زير 
باشد و همچنين با توجه به افزايش مقاومت نمونه ها به سبب جايگزيني مناسب براي فيلر ماسه ميهرمز  خاك سرخستفاده از ا -١

  توان به عنوان يك ماده پوزوالن به سبب افزايش پارامترهاي مقاومتي بتن استفاده نمود. استفاده از خاك سرخ هرمز، از آن مي
درصدي مقاومت فشاري نمونه  ٢٨كه سبب افزايش  باشدميدرصد وزن سيمان  ٧زودن به بتن خاك سرخ جهت افمقدار بهينه  -٢

 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع ٧٢كه در مقايسه با نمونه شاهد  دهدميكيلوگرم بر سانتيمتر مربع افزايش  ٣٣١و مقاومت را تا  شودمي
  افزايش مقاومت داشته است.

ناشي از تراكم خاك سرخ  تواندمي كه اين امر شودميدرصد و بيشتر خاك سرخ سبب كاهش مقاومت فشاري نمونه  ١٣افزودن  -٣
شده و منجر به افت مقاومت شود، همچنين افت مقاومت ناشي از  هادانهاي بوده كه باعث ايجاد انفصال بين در اطراف مصالح دانه

  به دليل كاهش حجم مالت سيماني نمونه به نسبت افزايش مقدار خاك رس سرخ باشد. تواندميافزايش درصد خاك سرخ 
  .باشدمييك افزودني طبيعي و بومي براي توليد بتن رنگي بسيار مناسب و ثمربخش  عنوانبه هرمز  خاك سرخاستفاده از  -٤

 تمقاوميك منبع ملي جهت توليد بتن رنگي با  عنوانبه آناز  توانمي هرمز خاك سرخگفت با تحقيق بيشتر بر روي  توانمي نهايتاً 
  باال استفاده نمود.
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Abstract 
Today, the use of colored concrete has increased dramatically due to the increased use of concrete in urban 
environments, as well as in order to achieve a beautiful appearance of and urban-friendly. From the beginning, building 
industry practitioners have been using colored concrete as a variety of colored cement as well as some natural and 
artificial pigments. The use of these additives in order to achieve the desired color sometimes causes some problems 
in concrete, including reduced resistance, inappropriate chemical reactions, and the occurrence of some environmental 
problems. Since the production of colored cement, as well as chemical pigments, is costly and environmentally 
damaging the environment in order to achieve the desired color, in this study it was tried to use the red-colored Hormoz 
soil It is natural to make colored concrete. it was attempted to evaluate the effect of using this soil as a natural pozzolan 
on the compressive strength of the concrete. The results showed that the use of Hormoz red soil can create a uniform 
red-colored concrete with this soil, pushing resistance of concrete by 30% in an optimal amount of 7%. 
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