
 
 

 كنفرانس ملي بتن دهمين

 5317اه م مهر 51 و 51

 مركز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی
 

 

1 

  ACCهای سبک پيش ساخته بررسي عملکرد چسب در اتصال بلوک

 3زادهرضا توکلیمحمد ،2فرید کفیلی علمداری ،1میالد امانیان

 
 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد -1

 مشهد ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی ارشناسک -2

 ار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهداستادی -3
 

 

drt@um.ac.ir 

 
 چکیده

 اتالف عدم از جلوگیری و مناسب برداری بهره لزوم ها، ساختمان دیوار در AAC سبک بتن هایبلوک اجباری کاربرد به توجه با

 مد پژوهش این در استفاده بهینه با عملکرد باال از چسب و مصالح این در خوردگی ترک مرمت و اصالح در کاری دوباره لحاظ به مصالح

 مقدار مبین نتایج. شد گیری اندازه متر میل 022 ابعاد با مکعبی های نمونه آزمایش توسط بلوک فشاری مقاومت ابتدا. گرفت قرار نظر

 به مکعبی نمونه 5 تعداد کشسانی، ضریب تعیین جهت. بودند المگاپاسک 7/0 میانگین با 1/3 و 4/0 حداکثر و حداقل فشاری مقاومت

 چسب مقاومت کسب روند. گرفت قرار نمونه محوری شکلتغییر  گیری اندازه با همراه فشاری بارگذاری تحت نیز مترمیلی 122 ابعاد

 در بود شده چسبانده یکدیگر به بلوک چسب توسط دو به دو که مترمیلی 022×122×122 ابعاد به منشوری نمونه 02 آزمایش با بلوک

 ابعاد به مبنا نمونه 4 با نتایج سپس. گرفت قرار ای نقطه سه خمش آزمایش تحت روز 35 تا ساعت 2 از مشخص های زمان

 مقاومت از چسب چسبندگی مقاومت ساعت 42 زمان گذشت از پس که داد نشان نتایج. گردید مقایسه مترمیلی 422×122×122

 رود. می اترفر بلوک گسیختگی

 

 

 

 .دهنده بلوکخمشی، چسب اتصال ظرفیت چسبندگی، مقاومت ،AAC بلوککلمات کلیدی: 
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 مقدمه .5

 

 سازی عایق سازی، سبک ساخت، سرعت افزایش منظور به جدید مصالح و ها روش از استفاده ضرورت مسکن، و ساختمان به جامعه افزون روز و گسترده نیاز

 اجرای زیاد هزینه یا و کم مفید عمر اجرا، طوالنی زمان نظیر مشکالتی حل. است کرده مطرح پیش از بیش را زلزله برابر در انساختم بهینه طراحی نیز و

 دوام ساخت، زمان کاهش و وزن کاهش جهت جدید ساختمانی مصالح و نوین های روش از عملی استفاده منظور به راهکارهایی ارائه نیازمند ها ساختمان

 این. باشد می پیشرفت و گسترش حال در روز به روز که است ساختمان علم در نوین مباحث از یکی سازی سبک. است اجرا هزینه کاهش هایتان و بیشتر

 وزن کاهش. باشد می اجرا های روش سازی بهینه و جدید مصالح ساخت نوین های تکنیک از استفاده با ساختمان شده تمام وزن کاهش از عبارت آوری فن

 را ساختمان زیاد وزن از ناشی صدمات و داده کاهش را زلزله مانند طبیعی حوادث از ناشی های زیان انرژی، و زمان هزینه، در جویی صرفه بر عالوه ختمانسا

 .رساند می حداقل به

 نیز سبک بتن تولید که گردیده تحول اردچ نیز بتن صنعت علمی مختلف های زمینه در گرفته صورت های پیشرفت به توجه با و امروزی پیشرفته دنیای در

 وزن تخریب صورت در کاهد و می زلزله شتاب اثر در سازه به وارد نیروی از ساختمان مرده بار کاهش بر عالوه که بتنی. باشد می ها پیشرفت همین حاصل

 که است مختلفی کاربردهای دارای دارد که هایی ویژگی به توجه با سبک بتن. نامند می قرن بتن عنوان به را آن امروزه و یابد می کاهش نیز حاصل آوار

 [.1] گرددمی تفکیک آن فشاری مقاومت و مخصوص وزن برحسب

 سوئدی آرشیتکت مهندس یک توسط میالدی 1221 سال در AAC (Autoclaved Aerated Concrete) اختصاری عالمت با اتوکالوشده سبک بتن

 ای ویژه امتیازات محصول این. است شده شروع 1331 سال در ایران ساختمان صنعت در AAC سبک بلوک تولید. دیدگر معرفی مهندسی جامعه به و اختراع

 و شود می بریده آسانی به معمولی ابزار با است، مقاوم فشار برابر در باشد، می صدا و حرارتی مناسب عایق که این جمله از دارد مصالح دیگر به نسبت نیز

 بزرگ و کوچک هایساختمان ساخت برای ماده بهترین سبک بتن کنونی موقعیت در. داد شکل تغییر یا و کرد سوراخ تراشید، شکل هر به را آن توان می

 [.2] باشد می خیز زلزله مناطق در به ویژه کشاورزی و صنعتی خدماتی، مسکونی،

 زلزله نیروی برابر در بهینه طراحی منظور به سازه وزن عمرانی های روژهپ ساخت و محاسبه طراحی، امر در عمران مهندسان مهم های دغدغه و مسائل از

 را فضا جداکننده نقش فقط داخلی دیوارهای و ها پارتیشن شوند، می اجرا بتنی یا و فلزی اسکلت صورت به ها ساختمان تمامی امروزه که آنجایی از. است

به  AACهای  بلوک جایگزینی رو این از. دارد سازه وزن کاهش در مستقیمی تاثیر باشد تر سبک اجزا این در شده رفته بکار مصالح هرچه و دارند برعهده

 علمی، مختلف های زمینه در گرفته صورت های پیشرفت به توجه با و امروزی پیشرفته دنیای در[. 1]باشد می تاثیرگذار بسیار سفال و معمولی آجرهای جای

 [.5] باشد می ها پیشرفت همین حاصل AAC سبک بلوک دتولی است، گردیده تحول دچار بتن صنعت

 چوب جایگزین را آن بتوان که بودند ساختمانی مصالح دنبال به چوب، باالی قیمت همچنین و جنگلها از حفاظت دلیل به دیرباز، از سازندگان و طراحان

 این در. دهد نشان خود از بیشتری مقاومت پوسیدگی و سوزی آتش موریانه، برابر در حال عین در و بوده پذیر شکل و عایق اندازه همان به که محصولی. نمود

 عایق. اند آورده وجود به را شده اتوکالو هوادار بتن هیدروسیلیکات، کلسیم یک توپر ساختار کنار در که داشته وجود هوا حباب ها میلیون متخلخل، ساختار

 بتن این. آید می حساب به شده اتوکالو هوادار بتن فرد به منحصر خواص از پوسیدگی، مقابل در تمقاوم و حریق برابر در مقاومت سبکی، صوتی، حرارتی،

 سرعت به آهک و گچ سیلیس، نظیر آن دهنده تشکیل مواد بودن طبیعی دلیل به و شده چوب جایگزین سادگی به توانست مذکور خواص بودن دارا با

 در توجهی قابل امتیازهای لذا و دهد می تشکیل را سازه بر وارده بار کل از ای عمده قسمت بتن خود زنو بتنی، ساختمانی کارهای در. کند پیدا گسترش

 سبک بتن در بعالوه. است ها پی اندازه در مربوطه کاهش و کوچکتر مقاطع از استفاده امکان امتیازها این مهمترین. داشت خواهد وجود آن وزن کاهش

 تولید افزایش سبب که یابد می کاهش گردد جابجا باید که مصالحی وزن کل همچنین و نمایند تحمل باید معمولی بتن حالت از را کمتری فشار ها قالب

 1553 تا 333 بین تقریباً سبک بتن های مخصوص وزن عملی حدود. است معمولی بتن از بهتری عایق حرارت انتقال لحاظ از سبک بتن همچنین. شد خواهد

 [.3] باشد یم مترمکعب بر کیلوگرم

 رسیدن بهها و نحوه اجرا به جهت  سازی سطحی، کیفیت چسباننده های آماده باشد، لذا کلیه روش از آن جایی که پیوستگی مسیری برای انتقال نیرو می

ن بتن و مواد مرکب از بین سازی تامین گردد. اهمیت پیوستگی از آن جهت است که اگر اتصال بی مقاومت پیوستگی مناسب جهت عملکرد مورد انتظار مقاوم

ترین مسایل در رابطه با استفاده  برود، حتی اگر این مصالح سالم بماند، سیستم عملکرد یکپارچه و مورد انتظار را نخواهد داشت. ماندگاری پیوستگی از بحرانی

 [.3] باشد ها در بررسی پیوستگی می سازی سطح از تاثیرگذارترین عامل از این مصالح است و آماده
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 برنامه آزمایشگاهي .2

  های آزمایش ها برای تهيه نمونه سازی بلوک آماده -2-5
 

های مقاومت  های آزمایش فراهم گردید. برای آزمایش قطعاتی به تعداد و ابعاد نمایش داده شده توسط برش با اره دستی برای ساخت نمونه (1)مطابق شکل 

عدد تهیه گردید تا برای  5میلیمتر به تعداد  133( مکعبی به ابعاد 2متری بریده شد. نمونه شماره )میلی 233مکعب عدد  13( به تعداد 1فشاری نمونه شماره )

عدد بلوک برای تعیین مدول گسیختگی مد نظر قرار گرفت که یکی از  3( نیز تعداد 3تعیین ضریب کشسانی مورد آزمایش قرار گیرد. نمونه شماره )

متر تهیه و میلی 133×133×133( به ابعاد 1ه )گاهی و نحوه بارگذاری دستگاه آزمایش در نظر گرفته شده بود. نمونه شمار یط تکیهها به منظور کنترل شرا آزمونه

( به 5( مورد مقایسه قرار گیرد. نمونه شماره )5های شماره ) به عنوان نمونه کنترل برای مقایسه مدول گسیختگی و روند کسب مقاومت چسب بلوک با نمونه

میلیمتر دو به دو به یکدیگر چسبانده شد تا روند کسب مقاومت چسب بلوک مشخص شود. نام نمونه آزمایش ساخته شده از هر قطعه  233×133×133بعاد ا

 آورده شده است.   3-2ها در بخش  در زیر آن نوشته شده است. نام گذاری نمونه

 

 
 

 های آزمایش یه نمونههای مورد استفاده در ته قطعه تعداد و ابعاد  -1شکل 

 

 

 پارامترهای مورد بررسي -2-2
 
 انجام گرفت. (1)بر اساس جدول ( 1)های شکل  گروه بر روی نمونه 5ها در  آزمایش

 

 ها پارامترهای مورد بررسی در آزمایش -1جدول 

شماره 

 نمونه

 های انجام شده آزمایش

مقاومت 

 فشاری
 تغییرشکل

ضریب 

 کشسانی

روند سخت شدن 

 چسب

ول مد

 گسیختگی

1 √ _ _ _ _ 

0 √ √ √ _ _ 

3 _ _ _ _ √ 

 √ √ _ _ _ 5و  4
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 چيدمان آزمایش -2-3

 
( به تعداد 5های شماره ) ای قرار گرفتند. نمونه های مقاومت فشاری، خمش سه نقطه تحت آزمایش( 2)مطابق شکل  5تا  1های  رو نمونه های پیش در آزمایش

تر را تشکیل ممیلی 133ای به طول  اند و نمونه متر که توسط چسب بلوک به یکدیگر چسبیدهیلیم 233×133×133ه ابعاد عدد هر نمونه شامل دو قسمت ب 11

شمارنده آن  Xiمعرف مدت زمان بعد از اتصال توسط چسب تا زمان آزمایش و بر حسب ساعت و  Hiاند.  نشان داده شده 2P20-Hi-Xiدهند، با نماد  می

نمایش داده  2P20-8h-1ساعت به صورت  5مان مد نظر دو آزمونه مورد آزمایش قرار گرفت. به طور مثال آزمون اول با مدت زمان باشد. در هر مدت ز می

 اند.آمده( 2)شده است که در جدول 

 

 های آزمایش گذاری پارامتری نمونه نام -2جدول 

 مترهاپارا      مشخصات           تعداد نمونه    گذاری نام  شماره نمونه

1 C20-Xi 12  میلیمتر 022مکعب به بعد Xi شماره نمونه 

0 C10-Xi 5  میلیمتر 122مکعب بعد Xi شماره نمونه 

3 B-Xi 5  بلوکAAC Xi شماره نمونه 

4 1P40-Xi 4 
 مکعب( ابعاد قطعه )میلیمتر

122×122×422 
Xi شماره نمونه 

5 2P20-Hi-Xi 14 
 مکعب( ابعاد قطعه )میلیمتر

122×122×422 

Hi مدت زمان 

Xi شماره نمونه 

 

 
 در باشد. وزن صفحه فوالدی گرم می 113های محل اعمال نیرو  گرم و وزن میله 1223وزن ورق فوقانی  (2در شکل ) ای در آزمایش خمش سه نقطه

نسبت به بتن معمولی سرعت  AACبلوک  گرم است. به دلیل کم بودن مقاومت فشاری و مدول گسیختگی 1553( 2های شماره ) در آزمایش نمونه (1)شکل 

ها که در  نیوتن در دقیقه انتخاب گردید. سرعت بارگذاری برای سایر نمونه 2533( کمترین مقدار دستگاه آزمایش به مقدار 1های شماره ) بارگذاری در نمونه

 اند نیز این مقدار در نظر گرفته شد. دستگاه دیگری آزمایش شده

 

 
 

 گذاری های آزمایش و نحوه قرارگیری در دستگاه و نحوه نام ابعاد نمونه -2شکل 
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 بحث نتایج .3

 های مقاومت فشاری آزمایش -3-5
 

 AACهای  آزمایش تعيين مقاومت فشاری بلوک 3-5-5
 

در زیر دستگاه گردد  مشاهده می (3)میلیمتر بریده شده و چنانچه در شکل  233مکعب به بعد  13تعداد  AACهای  جهت تعیین مقاومت فشاری بلوک

 دهیم. آزمایش قرار می

 

 
 )الف(

 
 )ب(

 الف( قبل از شکست )ب( بعد از شکست) AACتعیین مقاومت فشاری بلوک  -3شکل 

 

مگاپاسکال،  1/3و  1/2آمده است. حداقل و حداکثر مقاومت فشاری به ترتیب ( 3)در جدول  AACعدد بلوک  13آزمایش مقاومت فشاری تعداد 

 باشد. مگاپاسکال می 1/2مقاومت فشاری  میانگین

 AACنتایج مقاومت فشاری بلوک  -3جدول 

 نام نمونه ردیف
 وزن نمونه

 (گرم)
 (نیوتن) نیرو

 مقاومت فشاری

 (مگاپاسکال)

1 C10-1 4522 629 5/0 

0 C10-2 4362 1144 6/0 

3 C10-3 4572 1295 7/0 

4 C10-4 4972 697 4/0 

5 C10-5 4442 1209 9/0 

9 C10-6 4922 1043 1/3 

7 C10-7 4572 1125 2/0 

2 C10-8 4792 1124 2/3 

6 C10-9 4562 697 4/0 

12 C10-10 4272 1209 9/0 

 7/0 1271 4910 میانگین مقادیر 

 0/2 65 140 انحراف معیار 

 نمونه آزمایش

 جک هیدرولیکی

 فک باالیی

جک هیدرولیکی 

 فک پایینی
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 AAC های ضریب كشساني بلوکآزمایش تعيين  3-5-2

 
تحت آزمایش فشاری قرار گرفت. ضریب ( 1)آزمونه مطابق شکل  5ها بریده و به تعداد  متر از بلوکمیلی 133هایی مکعبی به بعد  مونهدر این مرحله آز

 [.1] به دست آمده است fc×15/3کشسانی از محاسبه شیب خط واصل از تنش صفر تا تنش 

 

 
 )الف(

 
 )ب(

 

 گیری تغییرمکان )الف( قبل از شکست )ب( بعد از شکست تحت فشار با اندازه C10-Xiآزمونه  -4شکل 

 

 

دهد که میانگین  نشان می (1)عدد نمونه مطابق جدول  5همزمان با اعمال فشار، تغییر مکان نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج به دست آمده از تعداد 

 باشد. مگاپاسکال می 53مگاپاسکال و  11/2کیلونیوتن،  1/21 نیرو، مقاومت فشاری و ضریب کشسانی به ترتیب

 

 گیری تغییرمکان تحت فشار همراه با اندازه C10-Xiهای  نمونه -4جدول 

شمار

 ه نمونه

 نیرو نام نمونه

 کیلونیوتن

 تنش

 مگاپاسکال

 انیضریب کشس

 مگاپاسکال

1 C10-1 1/07 77/0 حذف گردید 

0 C10-2 2/06 69/0 92 

3 C10-3 6/01 03/0 65 

4 C10-4 4/06 2/3 62 

5 C10-5 3/02 26/0 76 

 23 77/0 1/07 میانگین 

 10 31/2 1/3 انحراف معیار 

 

 هیدرولیکی جک

 تنکیلونیو 05نیروسنج 

 صفحه توزیع کننده

 نمونه آزمایش

 نمونه آزمایش شکسته شده

 سنج جابجایی

(LVDT) 
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 که دارای رفتاری خطی تا لحظه شکست بوده، حذف گردید. C10-1دهد. نمودار نمونه  کرنش را نشان می-نمودار تغییرات تنش( 5)شکل 

 

 
 

 C10-Xiهای  نمونهکرنش -رابطه تنش -0شکل 

 

 

 يخمشهای مقاومت  آزمایش -3-2
 

 AACهای  تعيين مدول گسيختگي بلوکآزمایش  3-2-5
 

ای قرار گرفتند. هدف تعیین مدول  تحت آزمایش خمش سه نقطه( 3)مکعب مطابق شکل  مترمیلی 333×253×233بلوک به ابعاد  عدد 5در این آزمایش تعداد 

 باشد. می AACهای  گسیختگی بلوک

 

 
 

 (B-Xiجهت تعیین مدول گسیختگی )نمونه  AACابعاد نمونه بلوک  -6شکل 

No.3 

No.2 No.4 

No.5 

 کرنش بر حسب درصد

ل
کا

اس
گاپ

ب م
حس

ر 
ش ب

تن
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 دهد. ، قبل از بارگذاری و بعد از شکست نشان میB-2آزمایش مدول گسیختگی نمونه ( 1)شکل 

 

 
 )الف(

 
 )ب(

 

 )الف( قبل از بارگذاری )ب( بعد از شکست B-2آزمایش مدول گسیختگی نمونه  -7شکل 

 

 

کیلوپاسکال و  323و  123دهد که حداقل و حداکثر مدول گسیختگی بلوک  نشان می( 5)عدد نمونه به دست آمده در جدول  5ایش تعداد نتایج آزم

 باشد. کیلوپاسکال می 522میانگین آن 

 

 (B-Xiو تعیین مدول گسیختگی )نمونه  AACنتایج شکست بلوک  -5جدول 

شماره 

 نمونه

 وزن نمونه

 گرم

 نیرو نهایی

 ننیوت

 مدول گسیختگی

 کیلوپاسکال

1 17312 2572 512 

0 17272 12202 922 

3 17002 2172 462 

4 17512 11502 962 

5 17612 11002 972 

 560 6622 میانگین 

 61 1510 انحراف معیار 
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 AACروند كسب مقاومت چسب بلوک  3-2-5
 

هایی خاص به جهت بهبود خواص چسبندگی، کارایی و جذب آب با بزرگترین  و افزودنی 2ای است که بر پایه سیمان تیپ  ک آمادهچسب بلوک مالت خش

تا  5/1گردد. مقدار آب مورد نیاز طبق توصیه سازنده بین  کیلوگرمی به بازار عرضه می 25های  میلیمتر به رنگ سفید و خاکستری در کیسه 2/1اندازه سنگدانه 

 25لیتر به ازای  5ها مقدار آب مورد نیاز جهت ساخت مالت مقدار میانگین توصیه شده یعنی  کیلوگرمی است. در این آزمایش 25لیتر برای یک کیسه  5/5

 ها ثابت خواهد بود. برای تمامی آزمایش 32/3کیلوگرم در نظر گرفته شده لذا نسبت وزنی آب به پودر خشک چسب 

(، مبنای مقایسه 1P40-Xiها بریده شدند و به عنوان نمونه کنترل ) مکعب از بلوک میلیمتر 133×133×133عدد نمونه به ابعاد  1 ب تعداد-(5)مطابق شکل 

 قرار گرفتند. 2P20-Hi-Xiهای  با نمونه

 

 
 )ب(                 )الف(

 

 1P40-Xi)ب( نمونه  2P20-Hi-Xiقطعه مورد آزمایش )الف( نمونه  -8شکل 

 

 

مورد مالحظه قرار   2P20-Hi-Xiهای  ای قرار گرفتند. نتایج این آزمایش در مقایسه با نمونه ها تحت آزمایش خمش سه نقطه نمونه( 2)شکل مطابق 

 .گرفت

 

  
 )الف(

 
 )ب(

 

 1P40-2)ب( شکست نمونه  1P40-1ای )الف( نمونه  آزمایش خمش سه نقطه -9شکل 
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 از وسط دچار گسیختگی شدند.( 13)کل ها مطابق ش در این آزمایش همه نمونه

 

 
 

 ای تحت خمش سه نقطه 1P40-1 سطح شکست نمونه -15شکل 

 

 

به ابعاد هایی  در ادامه آزمایش تعیین مدت زمان رسیدن مقاومت چسب بلوک به مقدار بیش از مدول گسیختگی بلوک، قرار خواهد گرفت، نمونه

مترمربع به یکدیگر  میلی 133×133عدد قطعه به دست آمده را دو به دو از مقطع  25شدند. تعداد  بریده AACمکعب از بلوک  مترمیلی 233×133×133

روزه هر کدام دو  35روز و  11روز،  1روز،  3روز،  2ساعت، یک روز،  5های  آید که برای آزمایش در زمان عدد نمونه به دست می 11چسبانیم. تعداد  می

 دهیم. قرار می( 11)ای مطابق شکل  ها را تحت آزمایش خمش سه نقطه ت نمونهآزمونه در نظر گرفته شد. در نهای

 

 
 

 (2P20-72h-1) ای نمونه آزمایش روند کسب مقاومت چسب بلوک تحت خمش سه نقطه -11شکل 
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 ها از محل اتصال، و از نزدیک محل اتصال ارائه شده است. موقعیت شکست نمونه( 12)در شکل 

 
 )الف(

 
 )ب(

 2P20-336h-2)ب( نمونه  2P20-72h-2آزمایش روند کسب مقاومت چسب بلوک )الف( نمونه  -12شکل 

 

ها شکست از محل اتصال رخ نداد و در صورت شکست از محل اتصال مالت در دو مقطع باقی ماند. نتایج روند کسب مقاومت  درصد نمونه 53در 

 آمده است. (3)چسب بلوک در جدول 

 عیین روند کسب مقاومت چسب بلوکنتایج آزمایش ت  -6جدول 

 وزن نمونه نام نمونه ردیف

 

 گرم

 مدول گسیختگی

 

 کیلوپاسکال

 میانگین

 مدول گسیختگی

 کیلوپاسکال

1 1P40-1 0162 593  

0 1P40-2 0012 702 994 

3 1P40-3 0012 711  

4 1P40-4 به دلیل شکست زودهنگام حذف گردید 

5 2P20-8h-1 0162 554  

9 2P20-8h-2 0022 564 574 

7 2P20-24h-1 0042 521  

2 2P20-24h-2 0412 524 540 

6 2P20-48h-1 0402 953  

12 2P20-48h-2 0492 922 999 

11 2P20-72h-1 0302 229  

10 2P20-72h-2 0322 774 762 

13 2P20-336h-1 0092 747  

14 2P20-336h-2 0092 216 723 

15 2P20-840h-1 0072 564  

19 2P20-840h-2 0002 251 700 
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 باشد. می( 13)نمودار روند کسب مقاومت چسب بلوک در آزمایش مدول گسیختگی همانند شکل 

 

 
 

 روند کسب مقاومت چسب بلوک در آزمایش مدول گسیختگی -13شکل 

 

 
 

 :نتيجه گيری .4

 

مدول گسیختگی و روند سخت شدن چسب بر  ،تغییر شکل ،تگیتعیین مدول گسیخ ،تعیین ضریب کشسانی ،های مقاومت فشاریآزمایشدر این بررسی 

 توان نتایج زیر را گرفت:انجام شده می هایطبق بررسی مورد ارزیابی قرار گرفته است و  AACهای روی بلوک

 

به روزه  3و  2نه رود. مدول گسیختگی نموروند کسب مقاومت چسب بلوک طی دو روز اول صعودی بوده و از مقاومت گسیختگی بلوک فراتر می .1

 دهد.درصد رشد را نشان می 1/12و   5/1کیلوپاسکال  333کیلوپاسکال بوده و نسبت به مدول گسیختگی نمونه کنترل به مقدار  123و  313ترتیب 

 باشد.ها به یکدیگر میساعت پس از چسباندن آن 12با توجه به نمودار روند کسب مقاومت چسب بلوک بهترین زمان برای زیر بار قرار دادن بلوکه ها  .2

  باشد. مگاپاسکال می 1/2مگاپاسکال، میانگین مقاومت فشاری  1/3و  1/2حداقل و حداکثر مقاومت فشاری به ترتیب  .3

ترتیب و ضریب کشسانی به  تنشدهد که میانگین نیرو،  همزمان با اعمال فشار، تغییر مکان نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج به دست آمده نشان می .1

 باشد. مگاپاسکال می 53مگاپاسکال و  11/2کیلونیوتن،  1/21
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