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 طرح اختالط با دو نسبت آب به مواد سیمانی8 ،بهمنظور تعیین اثرات پوزوالنی متاهالوزیت و میکروسیلیس بر مقاومت و دوام بتن

 درصد جایگزین سیمان پرتلند1  درصد و میکروسیلیس بهمیزان صفر و24  و74  در این مخلوطها متاهالوزیت بهمیزان. ساخته شد4/04  و4/04
 نتایج نشان داد که توأم شدن این دو پوزوالن در هر دو نسبت آب به. روز انجام شد34  و28 ،70  عملآوری نمونهها تا سنین.معمولی شدند
) باعث افزایش مقاومت فشاری4/83(  بهمقدار قابلتوجهی، درصد متاهالوزیت74 ) با مشارکت4/04( مواد سیمانی بهویژه در نسبت کمتر
 البته.) نیز در کمترین نسبت آب به مواد سیمانی بهدست آمد6/78 MPa(  بیشترین مقاومت خمشی.) گردید01/1 MPa( نمونههای بتنی گردید
 افزایش سرعت امواج اولتراسونیک.با افزایش نسبت آب به مواد سیمانی مقاومت خمشی همۀ نمونهها به مقدار بسیار ناچیزی کاهش یافت
 نشانۀ برتری عملکرد این پوزوالن طبیعی در بهبود مقاومت و دوام، درصد متاهالوزیت74 نسبت به نمونههای شاهد مخصوصا در جایگزینی
.بتن است
. دوام، مقاومت مکانیکی، متاهالوزیت میکروسیلیس،واژههاي كلیدي بتن

Pozzolanic Effects of Meta-Halloysite and Micro-Silica on Mechanical Strength
and Durability of Concrete
A. Soltani

A. Tarighat

M. Byezidi

Abstract To determine the effects of meta-halloysite and micro-silica pozzolans on mechanical strength
and durability of concrete, 8 mix designs with two water/cementitious (W/C) ratios of 0.40 and 0.45 were
performed. The ordinary Portland cement (OPC) was replaced by incorporations of 10 and 20% of metahalloysite, and 7% of micro-silica. Samples were cured until the ages of 14, 28 and 90 days. Results imply
that the combination of meta-halloysite and micro-silica for both W/C ratios particularly in the case of the
lower ratio (0.40) when the sample contains 10% meta-halloysite, leads to a significant increase (89%) in
the compressive strength of mixes (from 25.3 to 47.7 MPa). Also, the highest flextural strength (6.18 MPa)
resulted in the lower W/C ratio (0.40). It is noteworthy that increases in W/C ratios for all mixes don’t lead
to remarkable decreases in flextural strengths. Notably, the ultrasonic velocity (UV) for all mixes in the
lower W/C ratio (0.40) shows a considerable increase particularly in 10% meta-halloysite compared with
control samples. The findings above are all indications of better improvement of concrete strengths by
natural pozzolan (meta-halloysite).
Key Words Concrete, Meta-halloysite, Silica-fume, Mechanical Strength, Durability.
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مقدمه

اختالط نمو نه های بتنی مشاااار کت کرد ند تا ااامن

اخیرا تحقیقات زیادی برای کاهش انتشاااار گاز  CO2و

جایگزین شدن با سیمان ،خواص بتن را بهبود و مقاومت

تأثیر ات م ضر نا شی از ساخت سیمان ،تو سط سازمان

و دوام آن را افزایش دهند.

)(International Energy Agency

میکروسیلیس یک محصول جانبی کارخانههای

ب ینا ل م ل لی ا نرژی

درجهت توسعۀ پایدار انجام شدهاست و استفاده از مواد

تولید فروآلیاژهای سیلیکاتی است که در بتنهای با

مکمل سیمانی مانند پوزوالنها درجهت کاهش م صرف

مقاومت زیاد معموال جزء جداییناپذیر است زیرا با

کلینکر بسااایار مورد توجه قرار گرفتهاسااات .از طرفی

خاصیت پراکندگی ذرات سیمان ) ،(dispersionمصرف

محدودیتهای پوزوالنهای صنعتی ،باعث شدهاست که

آب را کاهش میدهد ،کارایی بتن را افزایش میدهد و

ا ستفاده از پوزوالنهای طبیعی به سرعت مورد مطالعات

مقاومت اولیۀه آن را بهبود میبخشد .بهدلیل وجود مقادیر

و امکان سنجی قرار گیرد ] .[1-3در ب سیاری از ک شورها،

زیادی سیلیس آمورف موجود در میکروسیلیس ،عالوهبر

مخصااوصااا ایران منابع زیادی از خاکهای رساای دارای

افزایش مقاومت خمیر سیمان ،از طریق بهبود کیفیت

تنوع ترکیب شیمیایی بهعنوان پوزوالنهای طبیعی وجود

اتصال بین خمیر و سنگدانه باعث افزایش مقاومت بتن

دارد ،ا ما از جن بۀ تکنولوژی بتن و کاربرد مه ندسااای

نیز میشود.

عمران ،تاکنون مطالعات قابلتوجهی برروی آنها انجام
نشدهاست.

هالوزیت یک مادۀ طبیعی معدنی (ثانویه) از
کانیهای آلومینیا سیلیکاتی آبدار گروه کائولن با

افزودن درصااادی از مواد پوزوالنی به بتن سااابب

ورقههای تتراهدرال و اکتاهدرال و فرمول شیمیایی آن

بهبود و ارتقای بسااایاری از خواص آن میشاااود مانند

 Al2Si2O5(OH)4است که وقتی دارای دو ملکول آب

کارایی ،دوام ،مقاومت ،جلوگیری از ایجاد ترک و کاهش

تبلور است ،اندالیت ) (Endelliteنام دارد .اندالیت در

نفوذپذیری .میکرو سیلیس بهعنوان معروفترین پوزوالن

دمای  044درجۀ سانتیگراد به هالوزیت تبدیل میشود.

صاانعتی ،اساااساایترین نقش فیزیکی خود را بهصااورت

این کانی در اثر فرایند آلتراسیون و واکنشهای

فیلر (پرکننده) در بتن ایفا میکند ] .[3, 4بهدلیل ساااط

هیدروترمالی سنگهای ریولیتی یا سنگهای کوارتز و

ویژۀ زیاد و دا شتن سیلیس آمورف فراوان ،این پوزوالن

فلدسپاری بهوجود میآید و در طبیعت بهعنوان

صنعتی فعال ،عملکرد شیمیایی خود را با سرعتی بیش

نهشتههایی از خاک رس با دانههای بسیار ریز و

از پوزوالن های طبیعی انجام مید هد؛ اما ورود پوزوالن

چگالی  2/43 gr/cm3یافت میشود .در مقیاس نانو،

طبیعی در بتن (مانند رس کلسینه شده) باعث می شود که

ساختار کلی ذرات هالوزیت بهشکل لولهای است .این

با هیدروکسااید کلساایا ا ااافی ناشاای از واکنشهای

لولهها ممکن است دراز و نازک یا کوتاه و پهن باشند.

هیدراسیون سیمان ،واکنش دهد و سیلیکات کلسیا آبدار

طول لولههای هالوزیت از  4/42تا  94میکرومتر متغیر

آبدار (C-A-

است و میتواند بهعنوان فیلر بین فضاهای خالی سیمان

) S-Hتول ید ک ند که سااا بب بهبود کیف یت ،پیشااار فت

را پر کند ] .[6, 7بهعالوه ،هالوزیت فراوریشده قدرت

مقاومت و مصرف هیدروکسید کلسیا تولیدشده در طی

واکنشی باالیی دارد و کانیهای موجود در آن میتوانند

عمر بتن میشاااود ] .[3-5بههمین خاطر در این تحقیق،

فعالیت پوزوالنی را در واکنشهای کلینکری سیمان تا

درصااادهایی از پوزوالن صااانعتی (میکروسااایلیس) و

مدت زمان طوالنیتری نسبت به میکروسیلیس ،ادامه

پوزوالن طبیعی (هااالوزیاات) ب اه عنوان مواد افزودنی

دهند .لذا در این تحقیق عالوهبر جایگزینی پوزوالن

بهمنظور جایگزینی بخشاای از ساایمان پرتلند ،در طرح

بهجای سیمان ،کاهش حجا منافذ مویینه و حفرهها،

) (C-S-Hو نیز سیلیکات آلومینیا -کل سیا
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کاهش میکروترکها ،افزایش فرایند هیدراسیون و

در این فرایند با درها شکستن شبکۀ رس ،آمادگی آرایش

گسترش ژل سیلیکاتی ) (C-S-Hمورد هدف است .بهدلیل

جدید اتاهای  Siو  Alفراها شد و با تبدیل  AlVIبه AlV

تأخیر در عملکرد پوزوالنی متاهالوزیت نسبت به

و  AlIVموجبات قدرت واکنشی بیشتر برای متاهالوزیت

میکروسیلیس ،زمان عملآوری نمونهها تا سن  34روز

فراها گردید بهطوری که بتواند مقادیر زیادی از

ادامه یافت تا واکنشهای پوزوالنی تکمیلتر و تفاوت

پرتلندیت ] [Ca(OH)2سیمان را مصرف کند ].[4-7

عملکرد متاهالوزیت و میکروسیلیس وا

تر گردد.

در شکل ( )7توزیع دانهبندی نشان میدهد که
حدود  34درصد حجمی اندازۀ ذرات متاهالوزیت قطری

فراوری مواد و مصالح مورد استفاده

کوچکتر از  744میکرون دارند ،لذا اکثریت ذرات

هالوزیت مورد استفاده برای این تحقیق براساس مطالعات

متاهالوزیت از سیمان ریزترند .سیمان معمولی

زمینشناسی و فراوانی آن در طبیعت ،از معادن خاک رس

استفادهشده در ساخت نمونههای بتنی از نوع پرتلند تیپ

شهربابک کرمان تهیه شد .برای افزایش سط ویژه و

 7-024با سط ویژۀ متوسط تولید کارخانه سیمان تهران

بهبود عملکرد پوزوالنی آن در محیط بتن ،خاک هالوزیت

میباشد .سنگدانههای مصرفی در این تحقیق شامل شن

توسط آسیاب لسآنجلس دانشگاه تربیت دبیر شهید

و ماسۀ طبیعی شستهشده است که از رودخانۀ جاجرود

رجایی تهران تا حد ممکن به پودری نرم تبدیل شد .پودر

تهران تهیه شدهاست .میکروسیلیس استفادهشده محصولی

حاصل از سایش ،در مرکز فراوری مواد معدنی ایران واقع

از شرکت ژیکا است .میکروسیلیس و متاهالوزیت

در شهر کرج طبق استاندارد  ASTM, C311در کوره،

بهصورت دوغاب و همراه با آب در ساخت بتن مورد

تحت حرارت تدریجی ( )Tmax =144°Cبهمدت 9

استفاده قرار گرفتند.

من کلسینهشدن

آب مورد استفاده در ساخت نمونهها آب آشامیدنی

ساعت قرار گرفت .در این فرایند،

آهک و از دستدادن آب ملکولی (هیدروکسیل) و آب

شهر تهران است .بهمنظور کاهش مصرف آب و افزایش

بینالیهای هالوزیت و تبدیل آن به متاهالوزیت ،موجبات

کارایی بتن ،از محلول فوقروانکنندهای با نام تجاری

افزایش قدرت واکنشپذیری ،افزایش تخلخل و

 Chemکه برپایۀ پلیکربکسیلیک اتر اصالحشده قرار

کوچکترشدن اندازۀ ذرات آن نیز فراها گردید .همچنین

دارد ،استفاده شد ].[8

LG

شکل  7توزیع اندازۀ ذرات متاهالوزیت شهربابک کرمان (پس از سایش و فراوری حرارتی)

ترکیب شیمیایی متاهالوزیت شهربابک
سال سی و دوم ،شمارۀ سه7931 ،
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نتایج حاصل از آنالیز طیفسنجی فلورسانس اشعۀ ایکس

در این پوزوالن هستند .براساس آزمایشهای

) X-ray Fluorescence (XRFبرروی نمونۀ متاهالوزیت

(شکل  )7و ( XRFجدول  )7وجود کانی کلسیت و

در جدول ( )7نشان داده شدهاست .مجموع درصدهای

درصد وزنی باالی اکسید کلسیا ( ،)77/21نشانۀ حضور

وزنی اکسید سیلیسیا ( ،)06/23اکسید آلومینیا ()71/47

کربنات آزاد در این پوزوالن است که منجر به تشکیل و

و اکسید آهن ( )6/30در این متاهالوزیت برابر با 14/10

تبلور کربوآلومینات میگردد و باعث افزایش مقاومت ژل

است که برطبق استاندارد  ASTM, C618-78,مادۀ

سیمان میشود ].[6, 7

پوزوالنی تعریف میشود .سایر خواص شیمیایی مطلوب
آن عبارتند از پایینبودن درصد وزنی اکسید سدیا

جدول  7ترکیب شیمیایی ) (XRFمتاهالوزیت

( )7/40و اکسید پتاسیا ( )9/71که احتمال واکنشهای

درصد وزنی

ترکیب شیمیایی

قلیایی در بتن را کاهش میدهند .مقدار درصد وزنی تری

06/23

SiO2

اکسید گوگرد در آن پایین و برابر با  7/22است که

71/47

Al2O3

شاخص منشأ هیدروترمالی آن است و احتمال حمالت

6/30

Fe2O3

4/61

MgO

77/21

CaO

 0/32است که به حداکثر مقدار مجاز استاندارد بسیار

9/71

K2O

7/40

Na2O

نزدیک است ) .(ASTM, C618-78, LOI = 5 wt%این

4/94

P2O5

ویژۀ هالوزیت

4/31

TiO2

باالست و در ترکیب شیمیایی اندالیت آب بیشتری نسبت

7/22

SO3

به هالوزیت وجود دارد ،لذا درصد افت وزنی ناشی از

4/41

SrO

4/62

Cl

0/32

)Loss On Ignition (LOI

33/33

Total

سولفاتی را در بتن کاهش میدهد .درصد افت وزنی آن
دراثر اعمال حرارت ) Loss on Ignition (LOIبرابر با

خاصیت مورد انتظار است زیرا سط

اعمال حرارت در آن بیشتر است .افزایش افت حرارتی
نشانۀ این است که صفحات بیشتر کانیهای آبدار آن
درها شکسته شدهاست و آمورفشدن کانیهای آن
گسترش یافتهاست و کانیها در فاز انتقالی قرار گرفتهاند
که درمجموع باعث افزایش پتانسیل واکنشی آن میشود.
منا منشأ هیدروترمالی متاهالوزیت شهربابک نسبت به

XRD

باتوجه به اینکه طی فرایند کلسینهشدن هالوزیت،
پس از خروج آب تبلور از آن ،شبکۀ اکتاهدرال آلومینیا
در ها میشکند و دراثر اکسیدشدن Fe2+ ،به  Fe3+تبدیل

سایر رسها که عموما منشأ رسوبی دارند ،متفاوت است،

میشود و آهن سهظرفیتی ) (Fe3+در محیط سیمان

نامطلوب

جایگزین  Al3+میگردد ،حضور کانیهای ایلیت و

بنابراین

احتمال

وجود

ناخالصیهای

هیدروکربنی در آن بسیار عیف است.
ترکیب شیمیایی متاهالوزیت بااستفاده از آزمایش
پراش اشعۀ ایکس ) X-ray diffraction (XRDتهیه شد

مسکویت که دارای مقادیر زیادی  Alهستند ،بیشترین
مشارکت را در فعالسازی واکنشی متاهالوزیت برعهده
دارند ].[6, 9, 10

که در شکل ( )2نشان داده شدهاست .کوارتز ،کلسیت،
ایلیت و مسکویت بهترتیب فراوانترین کانیهای موجود
نشریۀ مهندسی عمران فردوسی
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شکل  2آنالیز  XRDبرروی متاهالوزیت شهربابک (پساز انجام عملیات فراوری)
جدول  2مشخصات طرحهای اختالط
اجزای سازندۀ بتن در یک مترمکعب
درشت

)(kg/m3

جایگزینی

جایگزینی

میکروسیلیس

متاهالوزیت

()%

()%
-

4/04
4/04

H0SF7
H10SF7

MIX3
MIX4

W/C

نمایش

شمارۀ

طرح

طرح

H0SF0

MIX1
MIX2

ریزدانه

آب

میکروسیلیس

متاهالوزیت

OPC

442

7288

764

-

-

044

-

442

7288

764

28

-

912

1

-

442

7288

764

28

04

992

1

74

4/04

442

7288

764

28

84

232

1

24

4/04

H20SF7

406

7210

784

-

-

044

-

-

4/04

H0SF0

MIX5

406

7210

784

28

-

912

1

-

4/04

H0SF7

MIX6

406

7210

784

28

04

992

1

74

4/04

H10SF7

MIX7

406

7210

784

28

84

232

1

24

4/04

H20SF7

MIX8

دانه

H = halloysite; SF = micro silica; OPC = ordinary Portland cement; W/C = water to cementitious materials.

مشخصات طرحهای اختالط

اساااتفاده از فوقروانکننده این اسااات که در بتن های

در این تحقیق  8طرح اختالط با دو نساابت آب به مواد

ساخته شده با پوزوالن ،فوقروانکننده با جذب سطحی

ساایمانی  4/04و  4/04ساااخته شاادهاساات (جدول .)2

و قرارگرفتن در ساااط ذرات سااایمان باعث تأخیر در

میکروساایلیس بهمیزان  1درصااد و متاهالوزیت بهمیزان

فرایندهای آبگیری  C3Sو  C3Aدر سااایمان میشااود و

 74و  24درصااد مشااارکت ،جایگزین ساایمان پرتلند

کساااب مقاومت اولیه را به تأخیر می اندازد تا پوزوالن

شدهاند .در کلیۀ طرحها عیار سیمان  044 kg/m3درنظر

فرصت ورود به واکنش را پیدا کند ].[8, 11

گرفته شد .برای کنترل کارایی بتن و رسیدن به اسالمپ
مطلوب ( 84الی  724م ی لی متر) ،از فوقروان کنناادۀ

مراحل ساخت و نگهداری نمونهها

 LG Chem Supperplasticizerا ستفاده شد .دلیل دیگر

در این تحقیق از قالبهای مکعبی با ابعاد  74 cmبرای

سال سی و دوم ،شمارۀ سه7931 ،
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ساخت نمونههای آزمایش مقاومت فشاری و آزمایش

میدهد که در نسبت آب به مواد سیمانی کمتر (،)4/04

التراسونیک استفاده شد و از قالبهای منشوری بهابعاد

واکنشهای پوزوالنی کاملتر انجام شدهاند .بهعنوان مثال

 04×74×74سانتیمتر برای تعیین مدول گسیختگی بهکار

در شکل ) (9طرح اختالط  H10SF7از سن  70روزه تا

رفت .برای کسب اطمینان از صحت نتایج آزمایشهای

سن  34روزه نسبت به نمونۀ شاهد بیشترین درصد

انجامشده و کاهش خطا ،برای هر طرح اختالط و برای

افزایش مقاومت فشاری ( )4/83را از  24/9تا 01/1

هر سن ،سه نمونۀ بتنی ساخته شد و میانگین اعداد در

مگاپاسکال نشان میدهد .علت کسب مقاومت بیشتر در

محاسبات و ترسیا شکلها بهکار رفتهاست .همۀ

نسبت آب به مواد سیمانی کمتر ،سط ویژۀ باالی مواد

نمونههای بتن تازه تا سن آزمایش ( 28 ،70و  34روز)

پوزوالنی استفاده شدهاست .از طرفی دیگر ،متاهالوزیت

درون حو چۀ آب با دمای ثابت ( 22درجۀ سانتیگراد)

در ادامۀ واکنشهای پوزوالنی و درازمدت ،نقش واکنشی

نگهداری شدند.

کاملتری نسبت به میکروسیلیس داشتهاست .نظر به
اینکه با افزایش مشارکت درصد متاهالوزیت (طرح

مقاومت مکانیکی بتن سختشده

اختالط  )H20SF7تقریبا روند کاهش مقاومت فشاری

نتایج آزمایشهای مکانیکی برروی بتنهای سختشده

آغاز شدهاست (شکل  ،)9میتوان استنتاج کرد که درصد

نشان میدهد که روند جایگزینی سیمان توسط

مشارکت بهینه و توأم این دو پوزوالن بهترتیب برای

میکروسیلیس و متاهالوزیت در هر دو نسبت آب به مواد

میکروسیلیس و متاهالوزیت  1و  74درصد است و

سیمانی در همۀ مخلوطها با افزایش سن بتن بهصورت

افزایش درصد بیشتر متاهالوزیت نقش پرکنندگی (فیلر)

نرمال و در روند افزایش مقاومت فشاری ادامه داشتهاست

داشتهاست.

(شکلهای  .)9-0مقایسۀ شکلهای ( )9و ( )0نشان

60
45.7
41.6

40.5
36.1
28.9 30.4

33.6

40

35.8
31.2

28.4

25.3

30
20

10
H20 SF7
28.9
30.4
40.5

H10 SF7
33.6
36.1
47.7

H0 SF7
31.2
35.8
45.7

H0 SF0
25.3
28.4
41.6

)Compressive Strength (MPa

47.7

50

0
14 days
28 days
90 days

شکل  9مقاومت فشاری بتن سختشده در نسبت آب به مواد سیمانی  4/04برای تمام سنین
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شکل  0مقاومت فشاری کسبشده برای نسبت آب به مواد سیمانی  4/04برای تمام سنین

مقایسۀ طرحهای اختالط مخصوصا  H10SF7و

در این تحقیق متاهالوزیت نشان میدهد که ادامۀ

 H0SF7در شکل ) (9نشان میدهد که در فاصلۀ زمانی

واکنشهای پوزوالنی را پس از پوزوالن صنعتی

 70تا  28روز روند افزایش مقاومت ناچیز است (حدود

(میکروسیلیس) تا رسیدن به مقاومت نهایی بتن کاملتر

 9مگاپاسکال) ،بنابراین میکروسیلیس بیشتر نقش تأمین

برعهده دارد .عالوهبر مزیتهای فوقالذکر ،جایگزینی

مقاومت اولیه را ایفا کردهاست .اما در سن  34روز

درصدهایی از مواد پوزوالنی صنعتی و طبیعی بهجای

مقاومت فشاری همۀ طرحها بهشدت افزایش یافتهاست.

سیمان پرتلند موجب کاهش مصرف سیمان و کمک به

این افزایش بهدلیل افزایش سن بتن و نیز تفاوت

حذف آالیندههای زیستمحیطی است.

عملکردی دو نوع پوزوالن است .بهعبارت دیگر،
میکروسیلیس حداکثر فعالیت واکنشی خود را تا سن 28

مقاومت خمشی بتن سختشده

روز انجام دادهاست .سپس در ادامۀ واکنشهای آبگیری

مدول گسیختگی ) ،(modulus of ruptureبراساس

سیمان (هیدراسیون) ،پرتلندیت تولیدشده را متاهالوزیت

مقاومت خمشی تیرهای بتنی بدون آرماتور دراثر خمش،

در واکنش پوزوالنی خود مصرف کردهاست و باعث

و اعمال بار سهنقطهای تعیین میشود .در این تحقیق

بهبود ریزساختار ناحیۀ انتقال بین سنگدانه و خمیر سیمان

آزمایش مدول گسیختگی در سن  28روز با رعایت

شدهاست که افزایش مقاومت نهایی بتن را ایجاد میکند.

استاندارد  ASTM C78-02برروی نمونههای منشوری

بنابراین ،استفادۀ توأم از پوزوالنهای میکروسیلیس و

انجام شد و نتایج حاصل در شکل ( )4نشان داده

متاهالوزیت عالوهبر نقش پرکنندگی فضاهای خالی،

شدهاست.

خاصیت پخشکنندگی (توزیع یکنواخت) مواد سیمانی و

شکل ( )4نشان میدهد که مقاومت خمشی تمام

کاهش مصرف آب در بتن را انجام میدهند .مخصوصا،

طرحهای حاوی متاهالوزیت و میکروسیلیس از مقاومت

سال سی و دوم ،شمارۀ سه7931 ،
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خمشی نمونههای شاهد بیشتر شدهاست .اختالف

شدهاست نشانۀ قدرت چسبندگی ژل سیلیکاتی

کمترین مقاومت خمشی (نمونۀ شاهد  0/81مگاپاسکال)

و کاهش تخلخل نمونهها ناشی از کاشدن مصرف آب و

و بیشترین مقدار آن برابر با  6/78مگاپاسکال در

نقش پرکنندگی این پوزوالن است که اهمیت کاربردی

نمونههای با کمترین نسبت آب به مواد سیمانی دیده

آن را بیشتر می کند .منا ساختمان کانی متاهالوزیت

میشود .بنابراین افزایش مقاومت خمشی درنتیجۀ

بهصورت کریستالهای لولهای و الیافمانند است که این

عملکرد مواد پوزوالنی و کاهش فضاهای خالی است.

خاصیت میتواند تاحدودی سبب بهبود مقاومت خمشی

اگرچه بهطور کلی اختالف بسیار ناچیزی (7/97

بتن شود .مقایسۀ طرحهای حاوی 74درصد متاهالوزیت

مگاپاسکال) در کمترین نسبت آب به مواد سیمانی یا در

با طرحهای حاوی  24درصد متاهالوزیت نشان میدهد

سنین متفاوت نمونههای بتنی مالحظه میشود ،ولی در

که افزایش سط جایگزینی متاهالوزیت از  74درصد به

هردو نسبت آب به مواد سیمانی بیشترین مقاومت خمشی

 24درصد ،سبب کاهش مقاومت خمشی شدهاست.

در طرحهای حاوی  1درصد میکروسیلیس حاصل

چنانچه افزایش سط جایگزینی متاهالوزیت بیشتر نقش

شدهاست .باتوجه به نزدیکبودن مقادیر مقاومت خمشی

پرکنندگی داشته باشد بهطوریکه استحکام ناشی از

در همۀ طرحها میتوان نتیجه گرفت که محصوالت نهایی

واکنشهای پوزوالنی را تحت تأثیر قرار دهد ،این سناریو

میکروسیلیس و متاهالوزیت عالوهبر نقش پرکنندگی

تأیید میکند که مقدار بهینۀ مصرف این دو پوزوالن در

دارای مدول االستیسیتۀ بیشتری نسبت به سیمان هستند.

مخلوطهای بتنی بهترتیب  1و  74درصد برای

مقاومت فشاری زیادی که توسط متاهالوزیت تولید

میکروسیلیس و متاهالوزیت است.

5.81

7
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6
4.92 4.87

4.9
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1
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شکل  4مقاومت خمشی  28روزه برحسب مگاپاسکال
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شکل  6سرعت امواج التراسونیک برحسب متر بر ثانیه برای سن  28روز

دوام بتنهای سختشده

شکل ) (6نشان میدهد که در تمام طرحهای

نتایج آزمایش التراسونیک برروی نمونههای مکعبی با

اختالط نسبت به نمونۀ شاهد ،با افزایش سن بتن سرعت

سط مقطع  744سانتیمتر مربع در سن  28روز برای هر

امواج التراسونیک افزایش یافتهاست .همچنین در تمام

دو نسبت آب به مواد سیمانی در شکل ( )6نشان داده

طرحهای ساختهشده با میزان آب کمتر ( )4/04نسبت به

شدهاست .این آزمایش بهمنظور تعیین میزان همگنی بتن،

طرحهای ساختهشده با آب زیاد ( )4/04سرعت امواج

وجود حفرات ،میکرودرزهها و ترکها ،تغییر خصوصیات

بیشتر شدهاست .بنابراین ،واکنشهای پوزوالنی و قدرت

بتن نسبت به زمان (پیشرفت واکنش پوزوالنی) ،تراکا

پخشکنندگی زیاد ذرات پوزوالن

من بهینهسازی

سنگدانهها و اتصال آنها به یکدیگر ،کیفیت سنگدانه و

مصرف آب باعث کاهش تخلخل و افزایش تراکا بیشتر

دانهبندی بهینه و یا تغییرات حاصل از اثرات محیطی و

در نمونههای بتنی شدهاست ].[6, 7

دمایی (مانند آتشسوزی و یخبندان) ،حمالت شیمیایی و

بیشترین سرعت عبوری امواج مربوط به طرح

خوردگی بتن میباشد .هرچه سرعت امواج التراسونیک

حاوی  1درصد میکروسیلیس و  74درصد متاهالوزیت

باالتر باشد ،میزان حفرات و منافذ بتن کمتر است ،و

است .این خاصیت در تطابق با بیشترین رکورد

کیفیت بتن سختشده بیشتر است؛ لذا امواج التراسونیک

مقاومتهای فشاری و خمشی است که در این طرح ثبت

در زمان کوتاهتری طول نمونه را طی می کنند .در

گردیدهاست (شکلهای  .)9-4شکل ( )6نشان میدهد

اینصورت نمونۀ بتنی دارای خواص مکانیکی باال و دوام

که در طرح  H20SF7نسبت به طرح  H10SF7سرعت

زیاد است ،بهعبارتی در شرایط محیطی پایدارتر است [7-

امواج کاهش یافتهاست .علت این مو وع جایگزینی

].9

درصد باالی پوزوالن متاهالوزیت و عدم فرصت کافی در

سال سی و دوم ،شمارۀ سه7931 ،
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سن  28روز برای سرعت گرفتن تکمیل واکنشهای

 .9با افزایش درصد جایگزینی متاهالوزیت (از  %74به

پوزوالنی آن است؛ بنابراین ،واکنشهای پوزوالن طبیعی

 )%24نقش پرکنندگی آن گسترش مییابد و تأثیرات

(متاهالوزیت) نسبتبه پوزوالن صنعتی (میکروسیلیس)

واکنشهای پوزوالنی آن کا میشود.

تأخیر فاز دارد و در زمان طوالنیتری پرتلندیت حاصل

 .0مشارکت متاهالوزیت و میکروسیلیس در کمترین نسبت

از هیدراسیون سیمان را مصرف میکند و لزوم توأم شدن

آب به سیمان ( )%04باعث افزایش مقاومت مکانیکی

دو پوزوالن را فراها میسازد.

و دوام بتن میشود.
 .4متاهالوزیت واکنشهای پوزوالنی خود را پس از

نتیجهگیری

میکروسیلیس (بعد از سن  28روز) گسترش میدهد.

براسااس اطالعات بهدساتآمده از این تحقیق نتایج زیر

بنابراین ،افزایش تراکا ،دوام و کیفیت مورد انتظار از

ارائه میگردد:

عملکرد متاهالوزیت ،در زمان طوالنی فراها میشود

 .7پوزوالن طبیعی متاهالوزیت در سنین باال ( 34روز)

و میکروسیلیس بیشتر مقاومت اولیۀ بتن را تأمین

عملکرد قویتری در بهبود مقاومت نهایی بتن نسبت

میکند.

به پوزوالن صنعتی میکروسیلیس دارد.

تشکر و قدردانی

 .2متاهالوزیت و میکروسیلیس بهترتیب با جایگزینی بهینۀ
 74و  1درصد وزنی بهجای سیمان پرتلند ،مقاومت

نویسندگان این مقاله با نهایت افتخار مراتب تشکر و

نهایی بتن را تا  83درصد افزایش میدهند.

سپاس خود را از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران
بهخاطر قراردادن امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی ابراز
می نمایند.
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Standards:
ASTM: C311–05, Standard Test Methods for Sampling and Testing Fly Ash or Natural Pozzolans for Use
in Portland-Cement Concrete.
ASTM: C78-02, Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple - Beam with Third
–Point Loading).
ASTM: C618–78, Standard Specification for Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use as a
Mineral Admixture in Portland Cement Concrete.
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تأثیرات پوزوالنی متاهالوزیت و میکروسیلیس بر مقاومت مکانیکی و دوام بتن
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