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چکیده
تولید سیمان پرتلند به عنوان گرانترین عنصر تشکیل دهنده بتن همراه با اثرات مخرب زیست محیطی و مصرف قابل توجه انرژی است .ازاینرو
استفاده از مواد مکمل جایگزین بخشی از سیمان ،نظیر پوزوالنهای مصنوعی و طبیعی به دلیل مزایای اقتصادی و فنی ،کاهش یا حذف مشکالت
زیست محیطی و ...یک راه حل اساسی میباشد .در این تحقیق آزمایشگاهی به منظور بررسی اثر جایگزینی مقادیر مختلف پوزوالن مصنوعی
میکروسیلیس و ماده معدنی بالکلی بر برخی از خواص مکانیکی و دوام بتن 8 ،طرح مخلوط با دو نسبت آب به مواد سیمانی مختلف ساخته شد.
در هر دو نسبت آب به سیمان عالوه بر طرح شاهد ،جایگزینی ماده معدنی بالکلی به مقدار  11و  21درصد و جایگزینی میکروسیلیس به میزان 1
و  7درصد وزنی سیمان انجام شد .به منظور تعیین برخی از خواص مکانیکی و دوام بتن (مقاومت فشاری ،مقاومت ویژه الکتریکی) آزمایش های
مربوطه در سنین مختلف برروی نمونههای بتنی انجام شد .یافتههای اصلی این تحقیق نشان داد که استفاده از ماده معدنی بالکلی در کنار
میکروسیلیس می تواند سبب بهبود مقاومت فشاری و مقاومت ویژه الکتریکی بتن شود به گونهای که بهترین عملکرد بالکلی در درصد جایگزینی
 11درصد مشاهده شد.
کلمات کلیدی :بتن ،بالکلی ،میکروسیلیس ،مقاومت فشاری ،مقاومت ویژه الکتریکی

 -9مقدمه
بتن پرمصرف ترین ماده ساختمانی و دومین ماده پرمصرف در دنیا پس از آب است .سیمان پرتلند گران ترین ماده موجود در بتن به حساب
میآید و با توجه به گستردگی ساختوسازها و فعالیتهای عمرانی و نیاز روزافزون به مصرف سیمان ،دسترسی به سیمان باکیفیت و قیمت
مناسب همواره مورد توجه بوده است .در فرآیند تولید هر تن سیمان موارد زیر قابل توجه است :مصرف متوسط  121لیتر سوخت فسیلی ،مصرف
متوسط  118کیلووات ساعت برق ،ضمن اینکه تقریبا یک تن گاز کربنیک تولید میکند و گازهای آالینده در اثر سوختن نفت کوره در کارخانههای
سیمان وارد محیط زیست میشوند]2و .[1بعالوه اینکه ،مادهی اصلی که برای تولید سیمان استفاده میشود سنگ آهک است که با این روند تولید
سیمان ،ظرف چند سال آینده با کاهش شدید ماده معدنی سنگ آهک مواجه خواهیم شد] .[3تولید کنندگان سیمان درصدد هستند تا هم مقدار

انرژی مورد نیاز برای تولید سیمان و هم مقدار گاز انتشار یافته در روند تولید سیمان را کاهش دهند و به فکر موادی برای جایگزینی سیمان هستند
] .[4مادهای که برای جایگزینی سیمان (یا جایگزینی بخشی از سیمان) در نظر گرفته میشود ،از یک طرف باید عوامل منفی مانند :نیاز به سنگ
آهک ،تولید  ، CO2صرف انرژی و هزینه زیاد را کاهش دهد و از طرفی ،باید منجر به افزایش خصوصیات مثبت بتن مانند مقاومت و دوام شود.
در این بین ،پوزوالنهای طبیعی و مواد معدنی به علت کاهش گازهای گلخانهای و اثرات مثبت آنها بر روی خواص بتن ،میتوانند به عنوان
جایگزین مناسب سیمان در نظر گرفته شوند.
بالکلی اینگونه تعریف می شود :رس رسوبی دانه ریز با پالستیسیته بسیار باال و عمدتا کائولینیتی است که در درجات باالی حرارت در حدود
 1211درجه سانتیگراد و در فضای اکسیداسیون به رنگ سفید تا نزدیک به سفید درمیآید ] .[1رنگ طبیعی آن میتواند از زرد کم رنگ تا مشکی
متغیر باشد که این تغیر رنگ به حضور سایر کانیهای موجود در آن و سایر موادی که با آن رسوب کردهاند ،بستگی دارد ] .[6بالکلی ماده
ضروری و حیاتی در سرامیکها میباشد به نحوی که بیشتر قطعات سرامیکی و کاشیها شامل بالکلی هستند .استفاده گسترده از بالکلی در
صنعت سرامیک عمدتا به دلیل نقش آن در کارایی و مقاومت بخشیدن به قطعات خشک شده است ] .[7با وجود خواص مثبت پوزوالنی این ماده
معدنی و وجود منابع فراوان آن در ایران تاکنون تحقیقاتی پیرامون استفاده از این ماده در بتن و تاثیر آن بر خواص بتن صورت نگرفته است.
میکروسیلیس پوزوالنی مصنوعی است که به صورت دود از کارخانههای تولید فروآلیاژهای سیلیکونی متصاعد شده و تاثیرات مثبت آن در افزایش
دوام و مقابله با حمالت شیمیایی بتن اثبات شده است.
میکروسیلیس یک نمونه از پوزوالنهای مصنوعی بسیار فعال است که خاصیت پرکنندگی موثری از خود نشان داده است .میکروسیلیس عالوه
بر افزایش مقاومت خمیر ،از طریق بهبود کیفیت اتصال بین خمیر و سنگدانه ،باعث افزایش مقاومت بتن میشود در بتنهای با مقاومت زیاد
معموال میکروسیلیس جزء جدایی ناپذیر است و به عنوان جایگزین درصدی از سیمان استفاده میشود ]9و.[8
آزمایش مقاومت فشاری یکی از رایجترین و مهمترین آزمایشهای ارزیابی نمونههای بتنی میباشد که میتواند نشان دهنده کیفیت بتن از نظر
خواص مکانیکی و دوام باشد .جایگزینی سیمان با درصدهای مناسب از میکروسیلیس باعث افزایش مقاومت فشاری نسبت به نمونهی شاهد می-
شود .این افزایش بدلیل واکنش پوزوالنی و اثر پرکنندگی (فیلری) میکروسیلیس است .
مقدار مقاومت ویژه الکتریکی بتن بستگی مستقیم به نفوذ پذیری بتن و شرایط محیطی آن دارد و مسلماً هرچه نفوذپذیری بتن و میزان رطوبت
بیشتر باشد ،یونها به راحتی و با سرعت بیشتری میتوانند در داخل محیط بتن حرکت یابند .مقاومت ویژه الکتریکی بتن ،پارامتری برای ارزیابی
میزان نرخ خوردگی احتمالی نمونههای بتن مسلح در حملهی کلرایدی میباشد[ .]11آنچه در آزمایش تعیین مقاومت الکتریکی مهم میباشد ،امکان
سنجی و بررسی خوردگی احتمالی آرماتورها در صورت قرار گرفتن بتن در محیطهای خورنده کلرایدی است .براساس مطالعات صورت گرفته
توسط واسیه در صورتیکه مقاومت الکتریکی بیش از  12کیلواهم -سانتیمتر باشد ،احتمال خوردگی وجود ندارد و در صورتیکه کمتر از  1باشد
خوردگی قطعی است و بین این دو مقدار نیز خوردگی محتمل میباشد[.]11
استفاده از مواد پوزوالنی مانند میکروسیلیس مقاومت ویژه الکتریکی را بطور چشمگیری افزیش می دهد.تاثیر مثبت میکروسیلیس در افزایش
مقاومت ویژه الکتریکی بتن ،از زمان آغاز استفاده از میکروسیلیس در بتن شناخته شده است .به دلیل اندازه ذرات بسیار ریز و ویژگی پوزوالنی،

میکروسیلیس یک ساختار با حفرات ریز و یک تمرکز یونی پایین در محلول حفرات ایجاد میکند .تشکیل چنین ریزساختاری در ماتریس سیمان
به افزایش معناداری در مقاومت ویژه الکتریکی بتن منجر میشود[ 12و .]13
با توجه به اینکه استفاده از بالکلی در ساخت بتن مورد توجه نبوده  ،اطالعات زیادی در خصوص تاثیر این ماده بر خواص مکانیکی و دوام بتن
در دسترس نیست .در این تحقیق سعی شده است تا ضمن بررسی تاثیر میکروسیلیس و بالکلی بر مقاومت فشاری بتن ،اثر این مواد برر مقاومرت
ویژه الکتریکی بتن که خود از آزمایشهای دوام بتن میباشد ،نیز بررسی شود.

 -2معرفی مصالح مورداستفاده در تحقیق
سیمان بکارگرفته شده در ساخت کلیه نمونههای بتنی از نوع پرتلند تیپ  1-421تولید کارخانه سیمان تهران میباشد .سنگدانههرای مصررفی در
این تحقیق شامل شن و ماسهی طبیعی دو بار شسته شده است که از معادن موجود در اطراف تهران تهیه شدهاند .میکروسیلیس مصررفی ،محصرول
شرکت صنایع شیمیایی ژیکاوا ایران و بالکلی از معادن شهرستان گناباد استان خراسان رضوی است .میکروسیلیس و بالکلی به صورت دوغراب و
همراه با آب در ساخت بتن مورد استفاده قرار گرفتهاند .نتایج حاصل از آزمرایش  XRFایرن مصرالح در جردول  1آورده شرده اسرت .آب مرورد
استفاده در ساخت نمونهها آب شرب شهری است .ماده افزودنی فوقروان کننده نوعی افزودنی شیمیایی است که مقدار آب الزم برای مخلوط بتنی
را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد .ماده افزودنی مصرف شده در این تحقیق محصول شرکت دماوند سفید با نام  WRM-TPPبوده که برپایه
پلیمرهای پلی کربکسیلیک اتر اصالح شده ،قرار دارد.
جدول : 9ترکیب شیمایی مواد سیمانی مورد استفاده در این تحقیق
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2/98

1/44

1/11
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2/19

3/44

2/76
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سیمان

2/12

<1/1

1/1

1/7

1

1/2

1/9

1/1

1/2

1/8

91/7

میکروسیلیس

1/77

1/71

1/17

1/93

4/38

1/31

2/27

1/43

19/41

12/42

11/94

بالکلی

 -3مشخصات طرحهای اختالط
در این پروژه تحقیقاتی از  8طرح اختالط مختلف استفاده شد .این طرحها شامل دو نسبت آب به مواد سیمانی  1/4و  1/41میباشد .هرنسبت
آب به مواد سیمانی شامل  4طرح میباشد .درهر نسبت آب به مواد سیمانی یک طرح به عنوان طرح شاهد ،بدون جایگزینی سیمان با
میکروسیلیس و بالکلی ساخته شد .در بقیهی طرحها به ترتیب با  1و  7درصد وزن سیمان ،میکروسیلیس و  1و  11و  21درصد وزن سیمان،
بالکلی جایگزین شده است .در کلیهی طرحها عیار سیمان  411 kg/m3میباشد .برای دست یافتن به کارایی یکسان در هر یک از طرحهای
اختالط و به منظور دستیابی به اسالمپی در حدود121-81میلیمتر ،به میزان الزم به هر یک از طرحها فوق روان کننده اضافه شد .مشخصات طرح-
های اختالط ساخته شده در جدول  2آمده است .در این جدول مقدار تعیین شده برای شن ،ماسه ،آب ،سیمان ،بالکلی و میکروسیلیس بر حسب
 kg/m3میباشد.

جدول : 2جزئیات کامل طرح های اختالط )(SF = Silica Fume; BA = Ball Clay
مواد و مصالح استفاده شده در مخلوط های بتنی )(kg/m3

W/C

نحوه نمایش طرح
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در نمودارها

طرح
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Mix 1

فوق روان کننده

درشت دانه
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میکروسیلیس

سیمان

آب

1/62

552

1288

0

0
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1/4

1/8

552
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0

28
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160

1/4

SF7BA0

2/21

552

1288

40

28
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160

1/4

SF7BA10

Mix 3

2/65

552

1288

80

28

292

160

1/4

SF7BA20

Mix 4

1/21

546

1274

0

0

400

180

1/41

SF0BA0

Mix 5

1/21

546

1274

0

28

372

180

1/41

SF7BA0

Mix 6

1/62

546

1274

40

28

332

180

1/41

SF7BA10

Mix 7

2/21

546

1274

80

28

292

180

1/41

SF7BA20

Mix 8

Mix 2

 -4ساخت و نگهداری نمونهها و آزمایشها
در این تحقیق از قالبهای مکعبی با ابعاد  10cmبرای ساخت نمونههای آزمایش مقاومت فشاری و مقاومت ویژه الکتریکی استفاده شده است.
پس از ساخت هر طرح مخلوط بتن بالفاصله برای تعیین روانی بتن تازه ،آزمایش اسالمپ انجام شد .در این تحقیق میزان فوق روان کننده به
نحوی انتخاب شد تا میزان اسالمپ  11±2سانتیمتر برای همه نمونهها بدست آید .در صورت مناسب بودن اسالمپ (اسالمپ بین  80تا 120
میلی متر است) بتن درون قالب ربخته میشد .پس از طی  24ساعت قالبها باز شده و نمونهها درون حوضچه آب به منظور عمل آوری تا سن 7
و  28روزه قرار داده شدهاند .در خصوص نمونههای  91روزه ،این نمونهها بعد از  28روز از آب خارج شده و تا رسیدن به سن  91روز در دمای
محیط نگهداری شدهاند .جهت کسب اطمینان از صحت نتایج تستهای صورت گرفته و کاهش خطا ،برای هر طرح اختالط و برای هر سنی سه
نمونه مکعبی ساخته شد.

 -5نتایج آزمایشها و تفسیر آنها
 -9-5مقاومت فشاری
در این تحقیق آزمایشگاهی ،آزمایش مقاومت فشاری بر روی نمونههای مکعبی با ابعاد  11سانتیمتر و پس از  14و  28و  91روز انجام شده
است .نتایج مربوط به این آزمایش برای سنین مختلف در نمودارهای  1و  2و  3آورده شده است .همان طور که در نمودارها مشاهده میشود در
تمام نسبتهای آب به مواد سیمانی ،جایگزینی سیمان با  7درصد میکروسیلیس و  11درصد بالکلی سبب بهبود مقاومت فشاری شده است .نقش
پوزوالنهای بالکلی و میکروسیلیس از دو جهت مهم است ،یکی واکنشهای پوزوالنی و تشکیل ژل سیلیکاتی که منجر به بهبود ساختار حفرات،
کاهش تخلخل و افزایش استحکام ناحیه انتقال بین سنگدانه و خمیر سیمان میشود و دیگری نقش پرکنندگی این پوزوالنها که به دلیل ریزی باال
میتوانند به عنوان پرکننده عمل کرده و حفرات ریز موجود در ساختار بتن را پر نمایند .در مورد پوزوالن طبیعی بالکلی تاثیر عامل اول به کندی و
با افزایش سن آشکار میشود .با حضور پوزوالن فعال میکروسیلیس در کنار بالکلی ،دانههای هیدراته نشده بالکلی نیز میتواند وارد عمل شده و
در تحمل بار نقش داشته باشند.

با مقایسه طرحهای  SF7BA0با طرحهای SF7BA10در تمام نسبتهای آب به مواد سیمانی مشاهده میشود که مقاومت فشاری طرح-
های حاوی  7درصد میکروسیلیس و  10درصد بالکلی از مقاومت فشاری طرحهای حاوی فقط  7درصد میکروسیلیس بیشتر شده است .بهبود
مقاومت فشاری بتن با مشارکت بالکلی میتواند ناشی از بهبود در ریزساختار ناحیه انتقال در مجاورت بالکلی و همچنین نقش میکروفیبرهای
بالکلی باشد .همچنین با توجه به نتایج بدست آمده ،به طور کلی مقاومت فشاری تمام نمونههای بتنی با افزایش سن افزایش پیدا میکند که این
نشان از پیشرفت و تکمیل فرآیند هیدراتاسیون و واکنشهای پوزوالنی نمونهها با افزایش سن دارد ،در نتیجه با تشکیل ژل سیلیکاتی بیشترناحیه
انتقال بین خمیر و سنگدانه بهبود یافته و باعث افزایش مقاومت فشاری شده است.
مقایسه طرحهای حاوی  7درصد میکروسیلیس و  11درصد بالکلی با طرحهای حاوی  7درصد میکروسیلیس و  21درصد بالکلی نشان می-
دهد افزایش سطح جایگزینی بالکلی از  11درصد به  21درصد وزن مواد سیمانی سبب افت مقاومت فشاری شده است .این کاهش مقاومت به
خاطر باال بودن میزان جایگزینی سیمان در طرح حاوی  7درصد میکروسیلیس و  21درصد بالکلی است که سبب افزایش میزان دانههای هیدراته
نشده بالکلی در این طرح میشود .این کاهش در سنین  14و  28روز به خوبی مشهود است ولی در سن  91روز با فعال شدن نقش پوزوالنی
بالکلی اندکی از این کاهش کاسته شده است.
با افزایش نسبت آب به مواد سیمانی مقاومت فشاری در تمام سنین کاهش پیدا کرده است که این موضوع به دلیل افزایش میزان تخلخل در
نسبتهای آب به مواد سیمانی باالتر است.

نمودار : 9مقاومت فشاری کسب شده در سن 94روزه برای نسبتهای مختلف آب به مواد سیمانی

نمودار : 2مقاومت فشاری کسب شده در سن  22روزه برای نسبتهای مختلف آب به مواد سیمانی

نمودار : 3مقاومت فشاری کسب شده در سن  19روزه برای نسبتهای مختلف آب به مواد سیمانی

 -2 -5مقاومت ویژه الکتریکی
مقاومت ویژه الکتریکی بتن از مهمترین پارامترهای مربوط به پیل خوردگی به شمار میرود .با باالرفتن مقاومت ویژه الکتریکی از جریان
خوردگی عبوری از مناطق آندی و کاتدی روی میلگرد کاسته میشود .مقاومت ویژه الکتریکی میتواند به عنوان یک وسیله سنجش غیر مستقیم
برای بیان میزان توانایی بتن در مقابله با خوردگی بکار رود .در این تحقیق ،آزمایش مقاومت ویژه الکتریکی روی نمونههای مکعبی با ابعاد cm
 11×11×11و در سن  28روز انجام گرفت.
همان طور که در نمودار شماره  4مشاهده میشود مقاومت ویژه الکتریکی تمام طرحهای حاوی پوزوالن از مقاومت ویژه الکتریکی نمونه شاهد
بیشتر شده است .دلیل این موضوع این است که پوزوالنها به دلیل اثر پوزوالنی و خواص فیزیکی که دارند بر ریز ساختار خمیر سیمان و تمرکز
یونهای محلول حفرات و باالخره بر مقاومت ویژه الکتریکی بتن اثرگذار هستند .در مورد طرحهای فقط میکروسیلیس ،مقاومت ویژه الکتریکی
افزایش داشته است .مهمترین ویژگی میکروسیلیس اندازه فوق العاده ریز ذرات آن میباشد .ریزی بیش از حد آن باعث میشود فعالیت پوزوالنی
آن به شدت تسریع گردد .فعالیت پوزوالنی میکروسیلیس در جریان هیدراتاسیون سیمان موجب میشود کریستالهای هیدروکسید کلسیم آزاد به

سیلیکات کلسیم هیدراته شده تبدیل شود ،همچنین خاصیت پرکنندگی میکروسیلیس باعث توزیع یکنواخت و همگن محصوالت بدست آمده از
هیدراتاسیون در مخلوط میشود و نهایتاً ترکیب هر دو خاصیت پرکنندگی و پوزوالنی میکروسیلیس سبب ب وجود آمدن جسمی متراکم و کم
تخلخل میگردد.
همچنین نتایج نشان میدهد که استفاده از میکروسیلیس و بالکلی در کنار هم به طرز چشمگیری مقاومت الکتریکی را افزایش میدهد .دلیل این
موضوع این است که ذرات میکروسیلیس و بالکلی ما بین ذرات درشت سیمان معمولی قرار گرفته و بر اثر هیدراتاسیون ،فضای بین ذرات سیمان
پر میگردد .که بیشترین مقاومت مربوط به طرح اختالط شامل  7درصد میکروسیلیس و  21درصد بالکلی است.
این فرآیند باعث می شود که یک سری حفرات بسته در بتن بوجود آمده و مانع تبادل یون شود و در نتیجه هدایت الکتریکی بتن کاهش یافته و
مقاومت ویژه الکتریکی افزایش مییابد.

نمودار شماره : 4مقاومت ویژه الکتریکی در سن  22روز برای نسبتهای آب به مواد سیمانی مختلف

 -6نتیجه گیری
استفاده از ماده معدنی بالکلی به عنوان جایگزین سیمان در بتن موضوعی است که تا به حال مورد توجه نبوده و لذا برای اظهرار نظرر دقیرق در مرورد
نقش این ماده در بتن به آزمایشهای بیشتر ،جایگزینی بالکلی با درصدهای مختلف و انجام آزمایش در سنین باالتر نیازمند میباشریم .همچنرین در
مورد استفاده میکروسیلیس و بالکلی در کنار هم در بتن اطالعاتی در دست نیست و این موضوع نیز نیازمند تحقیقات گسترده برای کاربرد توام در بتن
میباشد .بر اساس آزمایشهای انجام شده روی نمونههای بتنی تا سن  91روز ،میتوان به نتایج زیر رسید :
استفاده از مواد سیمانی متشکل از سیمان پرتلند ،میکروسیلیس و بالکلی سبب بهبود مقاومت فشاری و مقاومت ویژه الکتریکی در بتن میشرود.
درتمام نسبتهای آب به موادسیمانی طرحهایی که در آنها  7درصدوزنی مواد سیمانی با میکروسیلیس و  11درصدوزنی موادسریمانی برا برالکلری
جایگزین شده است مقاومت فشاری بهبود یافته است .این افزایش مقاومت به دلیل واکنشهرای پروزوالنی میکروسریلیس و برالکلری و نیرز نقرش
پرکنندگی میکروسیلیس و بالکلی میباشد .این درحالی است که افزایش سطح جایگزینی بالکلی از  11درصرد بره  21درصرد وزن مرواد سریمانی
سبب افت مقاومت فشاری شده است .علت این افت شرکت نکردن ذرات بالکلی در فرآیند هیدراتاسیون است.

 مقاومت ویژه الکتریکی افزایش یافته و تاثیر این مراده در نسربتهرای کرم آب بره، با افزایش درصد آن،در نمونههای حاوی فقط میکروسیلیس
. استفاده از میکروسیلیس و بالکلی در کنار هم به طرز چشمگیری مقاومت الکتریکی را افزایش میدهرد.سیمان به حداکثر مقدار خود رسیده است
 فضرای برین،دلیل این موضوع این است که ذرات میکروسیلیس و بالکلی ما بین ذرات درشت سیمان معمولی قرار گرفته و برر اثرر هیدراتاسریون
 این فرآیند باعث میشود که یک سری حفرات بسته در بتن به وجود آمده و مانع تبرادل یرون شرود و در نتیجره هردایت.ذرات سیمان پر میگردد
.الکتریکی بتن کاهش یافته و مقاومت ویژه الکتریکی افزایش مییابد
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