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چكيده
امروزه به دليل افزايش استفاده از بتن در محيطهاي شهري و همچنين بهمنظور دستيابي به ظاهري زيبا و متناسب با محيط شهري ،استفاده از
بتنهاي رنگي بهطور ﭼﺸﻢگير افزايش يافته است .از ابتدا تاكنون دستاندركاران صنعت ساختمان بهمنظور دستيابي به بتنهاي رنگي از انواع
سيمانهاي رنگي و همچنين بعضي از رنگدانههاي طبيعي و مصنوعي استفاده ميكنند .استفاده از اين افزودنيها بهمنظور رسيدن به رنگ مطلوب
بعضاً باعث بروز برخي مﺸكﻼت در بتن ساخته شده ازجمله كاهش مقاومت ،واكنشهاي شيميايي نامناسب و همچنين بروز برخي مﺸكﻼت
زيستمحيطي ميشود .ازآنجاكه توليد سيمانهاي رنگي و همچنين رنگدانههاي شيميايي هزينهبر بوده و ازلحاظ زيستمحيطي سبب تخريب
محيطزيست بهمنظور دستيابي به رنگ موردنظر ميشود .در اين پژوهش سعي بر اين شد تا با استفاده از خاك سرخ هرمز كه داراي رنگ سرخ
طبيعي ميباشد بتن رنگي ساخته شود .همچنين سعي شده تا تأثير استفاده از اين خاك بهعنوان يك پوزوﻻن طبيعي بر مقاومت فﺸاري بتن
ساخته شده مورد ارزيابي قرار گيرد .نتايج حاصله نﺸان داد كه استفاده از خاك سرخ هرمز سبب افزايش  ٣٠درصدي مقاومت فﺸاري بتن در
مقدار بهينه  ٧درصد ميباشد .همچنين با استفاده از اين خاك ميتوان بتن با رنگ سرخ يكنواخت توليد كرد.
كلمات كليدي :بتن رنگي ،خاك سرخ ﻫرﻣﺰ  ،ﻣقاوﻣت فشاري
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 -١ﻣﻘﺪﻣﻪ
با توسعه شهرنﺸيني و پيﺸرفت علﻢ امروزه شاهد توليد بتنهاي نوين با خواص منحصربهفرد ميباشيﻢ .استفاده از پوزوﻻنهاي طبيعي
بهمنظور دستيابي به بتن با مقاومت و دوام باﻻ امروزه از اهميت فراواني برخوردار است .اولين مصرف عمده پوزوﻻن در اياﻻتمتحده
در ساختماني در لﺲآنجلﺲ بود كه از سال  ١٩١٠تا  ١٩١٢به طول انجاميد و بيش از  ١٠٠هزار تن پوزوﻻن مورد مصرف قرار
گرفت] .[١پﺲ از آن در غرب اياﻻتمتحده بهويژه در مناطقي كه پوزوﻻن طبيعي يافت ميشد در ساختمان تعدادي از سدها و پلها
و ساختمانها مورد استفاده قرار گرفت] .[٢از اوايل قرن بيستﻢ از پوزوﻻنهاي طبيعي براي كاهش گرماي هيدراتاسيون بتنريزيهاي
حجيﻢ مورد استفاده قرار گرفت گرﭼه استفاده از پوزوﻻن در بتن موجب كاهش گرماي هيدراتاسيون ميشود ولي در بتنريزيهاي
حجيﻢ براي كاهش نسبت آب به سيمان و همچنين دستيابي به مقاومت فﺸاري مناسب از افزودنيهاي طبيعي استفاده ميشود.
بهعنوان نمونه استفاده از نانو رس متاكائولن در مﻼت سيمان ،سبب افزايش  ٨درصدي مقاومت فﺸاري و  ٤٩درصدي مقاومت كﺸﺸي
مﻼت مخلوط شده با نانو رس متاكائولن نسبت به مﻼت سيمان ساخته شده با سيمان پرتلند معمولي با همان نسبت آب به سيمان
شده است] .[٣مقاومت فﺸاري نمونههاي داراي  %٣نانو رس نسبت به نمونههاي تهيه شده با سيمان پرتلند معمولي ،حدود %٢٤
افزايش و نفوذپذيري با گاز همين نمونهها حدود  %٥٦كاهشيافته است].[٤
بتنهاي رنگي براي اهداف تزئيني در سازههاي ساختمان )ديوارهاي تزئيني ،كف زمين و سردر باجهها( و دستگاهها و پيادهروهاي
زيرگذر جدا كردن خطوط پرترافيك راهروهاي پارك و همچنين براي ساختن وسايل رفاه عمومي استفاده ميشود .همچنين
جدولبندي و خطكﺸي خيابانها ،رنگآميزي ساختمانهاي بتني شهر كه هﻢ بر زيبايي معابر ميافزايد و هﻢ عمر سازه را افزايش
ميدهد .استفاده در ميادين ورزشي و استاديومها براي رنگآميزي سكوهاي تماشاﭼيان و يا موارد مﺸابه نيز ميتواند كاربردهاي ديگر
بتن رنگي باشد .همچنين براي اين نوع بتن ميتوان كاربردهاي نظامي نيز در نظر گرفت .فرايند توليد بتن رنگي به دو صورت زير
ميباشد:
 بتنهاي رنگي رنگآميزي شده بتنهاي حاوي رنگدانههاي طبيعي و سنگدانههاي رنگيرنگآميزي بتن پﺲ از اجرا بهطورقطع روش قابل قبولي براي طراحان نيست به اين دليل كه عمر مفيد اين نوع رنگها در برابر عمر
مفيد پروژهها بسيار پائين است درنتيجه در طول عمر پروژه بايد ﭼندين بار اين رنگ مورد بازسازي قرار گيرد .اين مسﺌله بسيار
پرخرج خواهد بود و نيروي انساني زيادي نيز مورد استفاده قرار ميگيرد .اما روش ديگر استفاده از مصالﺢ رنگي يا مواد رنگي در بتن
است .براي اين كار سه راه قابل استفاده است].[٥
 -١استفاده از افزودنيهاي رنگي به بتن
 -٢استفاده از سيمان رنگي
 -٣استفاده از سنگدانههاي رنگي
افزودنيهاي رنگي در بتن همچون رنگهاي طبيعي از دوام باﻻيي برخوردارند .اين افزودنيها از مواد معدني اكسيدي يا مواد زنگزده
طبيعي است .اين افزودنيها بسيار مقاوم بوده و در برابر هوا بسيار نفوذناپذير هستند .عمده مﺸكلي كه اين روش دارد ،در صورت
عملآوري نامناسب بتن رنگي و عمليات اختﻼط نامناسب ،حفرههايي در بتن رنگي ايجاد شده و در اين حفرهها آب محبوس ميشود.
در هواي سرد و فصل يخبندان اين آب يخ ميزند ،حجﻢ آن افزايش مييابد و به اين ترتيب باعث ترك برداشتن بتن رنگي ميشود
كه افت مقاومت سازه را به دنبال دارد] .[٢استفاده از سيمانهاي رنگي سبب مسائل زيستمحيطي مانند انتﺸار گازهاي گلخانهاي
ميشود ،بااينحال يكي از پرمصرفترين روشها براي توليد بتن رنگي ميباشد .امروزه محققين در حال تﻼش براي ساخت اين نوع
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بتن با استفاده از سنگدانههاي طبيعي و پوزوﻻنهاي طبيعي هستند .استفاده از مصالﺢ طبيعي عﻼوه بر حذف پارامترهاي مخرب
زيستمحيطي ناشي از توليد سيمان و ساير م صنوعات توليدي ،سبب بهبود برخي پارامترهاي مقاومتي و عملكردي بتن ساخته شده
ميشود .براي نمونه استفاده از پيگمنتهاي سراميكي با دانهبندي  ١تا  ١٠ميكرون سبب جلوگيري از نفوذ كلر به عمق بتن و درنتيجه
جلوگيري از خوردگي آرماتورها ميشود] .[٦استفاده از بتن رنگي در روسازيهاي بتني نيز كاربرد فراوان دارد .در نمونه ساخته شده
از بتن رنگي ميزان هواي بتن  ٦/٦درصد و اسﻼمپ آن حدود ًا  ٧/٦٢به دست آمده است .همچنين ميزان مقاومت  ٢٨روزه فﺸاري و
خمﺸي بتن ساخته شده به ترتيب  ٤٨و  ٤٩/٥مگاپاسكال به دست آمده است] .[٧در پژوهﺸي كه در كﺸور اردن انجام شد به توسعه

بتن رنگي پرداختند ،در اين پژوهش از انواع مواد رنگ دهنده ازجمله آهك ،بنتونيت و اكسيد آهن بهمنظور تغيير رنگ بتن استفاده
شد .نتايج حاكي از آن بود كه استفاده از مصالﺢ رنگ دهنده بومي كﺸور اردن بسيار مناسبتر از مصالﺢ تهيه شده از خارج از كﺸور
اردن ميباشد] .[٨استفاده از سرباره كوره بهعنوان سنگدانه جهت تغيير رنگ در بتن رنگي در قياس با سيمان سفيد سبب افزايش

بيﺸتر مقاومت فﺸاري مﻼت رنگي در دراز مدت ميشود كه اين امر به سبب واكنشهاي پوزوﻻني سرباره كوره ميباشد] .[٩تحقيقات
صورت گرفته نﺸان ميدهد كه استفاده از رنگدانهها در بتن تأثير منفي بر روي آن ندارد و مقاومت بتن را تا  ٢٠درصد افزايش داده
و سبب افزايش  ١درصدي قابليت جذب آب ميشود .ضروريست كه بهمنظور رسيدن به نتيجه مطلوب در مقدار رنگدانه و تكنيك
توليد آن بايد دقت ﻻزم به عمل ايد].[١٠

 -٢ﻣواد و ﻣصالح

در تحقيق حاضر بهمنظور بررسي تأثير استفاده از خاك سرخ هرمز بهعنوان يك پوزوﻻن طبيعي بر مقاومت بتن رنگي ،از شن و ماسه
بهعنوان مصالﺢ سنگدانه ،سيمان معمولي تيپ  ،٢آب و همچنين درصدهاي مختلف خاك سرخ هرمز استفاده شده است .مﺸخصات
مصالﺢ مورد استفاده در جدول  ١اشاره شده است .شكل  ١و  ٢به ترتيب نﺸان دهنده نمودار دانهبندي شن و ماسه مصرفي در اين
تحقيق ميباشد كه طبق استاندارد  ASTMتهيه شده است].[12
جﺪول  -١ﻣشخصات ﻣصالح ﻣورد استفاده

شن بادامي

ماسه شسته

سيمان

نوع مصالﺢ

 g 
وزن مخصوص  3 
 cm 
درصد جذب آب  % 

2.66

2.62

3.12

1.2

2.5

-

هﻢارز ماسهاي

-

77

-

ضريب نرمي

-

3.41

-

درصد شكستگي ٢جبهه

85 %

-

-

-

-

320


نرمي-سطﺢ مخصوص 


 m2

 Kg
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شكل  -١نمودار دانهبندي شن

شكل  -٢نمودار دانهبندي ﻣاسه

با بررسيهاي پيﺸين صورت گرفته بر روي دانهبندي خاك سرخ هرمز اين خاك در زمره خاكهاي رسي قرار ميگيرد] .[١٣جدول
 ٢نﺸان دهنده مﺸخصات شيميايي خاك رس هرمز ميباشد .شكل  ٣خاك سرخ هرمز مورد استفاده در اين تحقيق را نﺸان ميدهد.
جﺪول  -٢در صﺪ تركيبات شيميايي ﻣوجود خاك سرخ

تركيبات
شيميائي
خاك سرخ

درصد اكسيد
سيليسيوم
)(sio2

درصد اكسيد
آلومينيوم
)(Al 2 O3

درصد اكسيد
آهن
)(Fe 2 O3

درصد اكسيد
كلسيﻢ )(Cao

درصد اكسيد
منيزيﻢ
)(Mgo

درصد اكسيد
سديﻢ
)(Na2o

درصد اكسيد
پتاسيﻢ )(k2o

درصد
تركيب

23.80

4.75

68

1.15

0.11

0.01

0.01
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 -٣آزﻣايشﻫا

شكل  -٣خاك سرخ ﻫرﻣﺰ

بهمنظور بررسي تأثير افزودن رس سرخ در بتن ،بر مقاومت آن در اين تحقيق از آزمايش تعيين مقاومت فﺸاري طبق استاندارد
 BSEN12390-3استفاده شده است] .[١٠نمونهها بهصورت مكعبي و به ابعاد  ١٥٠*١٥٠*١٥٠ميليمتر ميباشد .جدول  ٣طرح
اختﻼط مورد استفاده در اين تحقيق ميباشد كه طبق استاندارد  ACIتهيه شده است] .[١١نمونهها با افزودن  ١١ ،٩ ،٧ ،٥و ١٣
درصد وزني سيمان ،خاك سرخ هرمز ساخته شده و در سن  ٧روزه مورد آزمايش قرار گرفتند و نتايج حاصله با نمونه شاهد مورد
مقايسه قرار گرفت .شكل  ٤نﺸان دهنده نمونه مكعبي ساخته شده با استفاده از خاك سرخ هرمز ميباشد .ذكر اين نكته ضروري
ميباشد كه درصدهاي مختلف خاك سرخ هرمز بهعنوان يك پوزوﻻن طبيعي جايگزين سيمان شده است و تأثير آن بر مقاومت بتن
مورد بررسي قرار گرفته است.

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

درصد خاك سرخ %

وزن سيمان kg/m3

وزن شن kg/m3

وزن ماسه kg/m3

آب kg/m3

0
5
7
9
11
13

400
380
372
364
356
348

819
819
819
819
819
819

1001
1001
1001
1001
1001
1001

160
152
148.8
145.6
142.4
139.2

w/c
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

نام نمونه
CC0
CC5
CC7
CC9
CC11
CC13

)ميزان ماسه در طرح اصلي  ٨٥٠و مجموع شن ما  ٩٧٠كيلوگرم بر مترمكعب ميباشد كه مجموع آنها  ١٨٢٠كيلوگرم بر مترمكعب
است كه از اين مقدار  %٥٥آن بايد ماسه و مابقي  %٦٠آن بادامي و  ٤٠درصد آن نخودي ميباشد/با توجه به ماهيت مصالﺢ منطقه
كه طرحي كاربردي با كارايي مطلوب باشد(/

 -٤نتايج آزﻣايش

نتايج آزمايش مقاومت فﺸاري بر روي نمونهها نﺸان ميدهد كه افزودن خاك سرخ هرمز بر بتن سبب افزايش مقاومت فﺸاري آن
ميشود .كه اين افزايش مقاومت تا نقطه پيك ادامه دارد و از آن نقطه به بعد با افزايش درصد خاك سرخ مقاومت فﺸاري بتن كاهش
مييابد .شكل  ١٠نﺸان دهنده مقاومت بتن با درصدهاي  ١١ ،٩ ،٧ ،٥ ،٠و  ١٣درصد وزن سيمان ،خاك سرخ در قياس با نمونه
شاهد كه فاقد خاك سرخ است ،ميباشد .همچنين محدوده اسﻼمپ نمونهها بين  ١٤-١٢به دست آمده است.
همانگونه كه مﺸاهده ميشود ،با افزايش درصد خاك سرخ مقدار مقاومت فﺸاري افزايش مييابد كه بيﺸترين مقدار افزايش مقاومت
در زمان افزودن  ٧درصد خاك سرخ به نمونه رخ ميدهد كه مقدار آن برابر است با  ٣٣١كيلوگرم بر سانتيمتر مربع كه افزايش حدوداً
 ٢٨درصدي مقاومت را نﺸان ميدهد)شكل  .(١٠با افزايش درصد خاك سرخ از  ١١درصد به  ١٣درصد شاهد كاهش مقاومت فﺸاري
نمونه نسبت به نمونه شاهد هستيﻢ كه اين امر ميتواند ناشي از تراكﻢ خاك سرخ در اطراف مصالﺢ دانهاي بوده كه باعث ايجاد انفصال
بين دانهها شده و منجر به افت مقاومت شود ،همچنين افت مقاومت ناشي از افزايش درصد خاك سرخ ميتواند به دليل كاهش حجﻢ
مﻼت سيماني نمونه به نسبت افزايش مقدار خاك سرخ باشد .در كل ميتوان گفت استفاده از خاك سرخ هرمز در نمونهها جايگزيني
مناسب براي فيلرهاي ماسه مي باشد و همچنين با توجه به افزايش مقاومت ناشي از افزودن اين خاك ميتوان از آن به عنوان يك
پوزوﻻن طبيعي بهره برد.
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0%

درصد افزودنی )ميکرو رس هرمز(
شكل  -١٠ﻣقايسه كلي تأثير افﺰودن خاك سرخ ﻫرﻣﺰ بر ﻣقاوﻣت فشاري بتن رنگي
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عﻼوه بر افزايش مقاومت ،استفاده از خاك سرخ هرمز بهمنظور توليد بتن رنگي ميتواند بسيار مﺆثر بوده و يك بتن با رنگ مناسب و
يكنواخت توليد شود )شكل  ،(١١كه اين امر سبب بوميسازي اين نوع بتن و همچنين حذف بسياري از مصنوعات رنگي ميشود كه
اين نيز خود ازلحاظ زيستمحيطي و كاهش آلودگي كمكرسان خواهد بود.

شكل  -١١تأثير درصدﻫاي ﻣﺨتلﻒ خاك سرخ ﻫرﻣﺰ بر رنگ بتن
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 -٥نتيجﻪگيري
در اين تحقيق سعي بر آن شد تا با استفاده از خاك سرخ هرمز بهعنوان يك پوزوﻻن طبيعي ،بتن رنگي توليد شود و همچنين تأثير
افزودن آن بر مقاومت فﺸاري بتن مورد ارزيابي قرار گرفت .بدين منظور خاك سرخ با درصدهاي  ١١ ،٩ ،٧ ،٥و  ١٣به بتن اضافه
شده و نتايج به دست آمده با نمونه شاهد كه فاقد خاك سرخ است مورد مقايسه قرار گرفت .نتايج به دست آمده از اين تحقيق به
شرح زير ميباشد.
 -١استفاده از خاك سرخ هرمز جايگزيني مناسب براي فيلر ماسه ميباشد و همچنين با توجه به افزايش مقاومت نمونه ها به سبب
استفاده از خاك سرخ هرمز ،از آن مي توان به عنوان يك ماده پوزوﻻن به سبب افزايش پارامترهاي مقاومتي بتن استفاده نمود.
 -٢مقدار بهينه خاك سرخ جهت افزودن به بتن  ٧درصد وزن سيمان ميباشد كه سبب افزايش  ٢٨درصدي مقاومت فﺸاري نمونه
ميشود و مقاومت را تا  ٣٣١كيلوگرم بر سانتيمتر مربع افزايش ميدهد كه در مقايسه با نمونه شاهد  ٧٢كيلوگرم بر سانتيمتر مربع
افزايش مقاومت داشته است.
 -٣افزودن  ١٣درصد و بيﺸتر خاك سرخ سبب كاهش مقاومت فﺸاري نمونه ميشود كه اين امر ميتواند ناشي از تراكﻢ خاك سرخ
در اطراف مصالﺢ دانهاي بوده كه باعث ايجاد انفصال بين دانهها شده و منجر به افت مقاومت شود ،همچنين افت مقاومت ناشي از
افزايش درصد خاك سرخ ميتواند به دليل كاهش حجﻢ مﻼت سيماني نمونه به نسبت افزايش مقدار خاك رس سرخ باشد.
 -٤استفاده از خاك سرخ هرمز بهعنوان يك افزودني طبيعي و بومي براي توليد بتن رنگي بسيار مناسب و ثمربخش ميباشد.
نهايت ًا ميتوان گفت با تحقيق بيﺸتر بر روي خاك سرخ هرمز ميتوان از آن بهعنوان يك منبع ملي جهت توليد بتن رنگي با مقاومت
باﻻ 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%.
key words: Colored concrete, Hormuz red soil, compressive strength
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