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  ارائه آزمونی جدید براي آنالیز دوام بتن تحت شرایط مختلف

  رامتین شمس ، دکتر داوود پوریان

  سازه گروه مهندسی عمران – صفادشت واحد اسالمی آزاد دانشگاه

  چکیده

طریـق اسـتفاده   از  CO2انتشار گـاز  ، براي استحکام سازه و کاهش کنندهو محلول فعال GGBSتوزیع ژئوپلیمر با استفاده از خاکستر بادي، 

ه و شـد خشـک   نمونـه اي، هاي مکعبی و اسـتوانه ، مانند دانه1هاو ریزدانه ASمخلوط بتن پس از تهیه . ، ضروري است بهتر از جایگزین سیمان

) MgSO4و  HCL(با قـرار دادن آن در مـواد شـیمیایی    بتن ژئوپلیمري استحکام . استهاستحکام فشاري مورد آزمایش قرار گرفتبراي تعیین 

  ،  M 20  ،M 30درجه تغییر بتن بـه صـورت   . پیوندددوباره به اسید یا نمک می، آلومین سیلیکات لفاف است که GPCدر . استهبررسی شد

M 40  ،M 50  وM 60  و هیدروکلریک اسید % 5روز در محلول منیزیم سولفات  90ها به طور جداگانه به مدت این نمونه. به کار رفته است

بررسـی  روز  90تغییرات وزن و استحکام طی این براي ارزیابی تأثیر اسید و نمک در تخریب سطح و عمق بتن ژئوپلیمري . اندور شدهغوطه% 5

  .اند که بتن ژئوپلیمري در مقایسه با بتن معمولی مقاومت بسیار باالتري در برابر حمله اسید و سولفات داردنتایج نشان داده. اندشده

  بتن استحکامبتن، آزمون دوام،  :ديکلمات کلی

  مقدمه -1

کنـد، زیـرا   مسئول مـی  (CO2)اکسید کربن به عنوان سیمان، صنعت سیمان را در قبال انتشار دي 2چسباننده دارايبتن ساختن 

اري بـراي یـافتن مـواد سـیمانی     هـاي بسـی  تـالش . ]1]  کندبه اتمسفر وارد می CO2، تقریباً یک تن 3تولید یک تن سیمان پرتلند

به [1] [1] 6لینوو متاکائ 5خاکستر پوسته برآمده، (GGBS)4شده خردروباره آهنگدازي بخار سیلیکا،جایگزین مانند خاکستر بادي، 

مـایعی قلیـایی را پیشـنهاد     ]1]  همکارانو [1] 7داویدویتس. در حال انجام استهاي پرتلند در بتن به کاهش مصرف سیمان منظور

از آنجـایی کـه در ایـن فراینـد،      .واکنش دهد و مـواد چسـباننده تولیـد کنـد    (Al)و آلومینیوم  (Si)تواند با سیلیکون کردند که می

ترکیـب سـدیم   . [2] [2]  هـا نهادنـد  را بـر ایـن چسـباننده    8دهد، آنهـا نـام ژئـوپلیمر   واکنشی شیمیایی از نوع پلیمریزاسیون رخ می

                                            
1 Aggregates 
2 Binder 
3 Portland cement 
4 Ground granulated blast furnace slag 
5 Rise husk ash 
6 Metakaolin 
7 Davidovits 
8 Geopolymer 



 www.noandishaan.com  سایت علمی آموزشی نواندیشان

تأثیرگـذار بـر   عوامـل مهـم   یکی از مایع قلیایی است که نوع مشخص شده. نامندهیدروکسید و سدیم سیلیکات را محلول قلیایی می

دوام بـین  . ]3]  دهـد خواص فیزیکی است و ترکیب سیلیکات و سدیم هیدروکسید باالترین استحکام فشاري را بـه دسـت داده مـی   

GPC منیزیم سولفات% 5ور کردن آن در محلول با غوطه (MgSO4)  هیدروکلریک اسید به طور جداگانه، بـه مـدت   % 5و محلول

حمله منیـزیم  . شودروزه، بررسی می 90یک دوده ، با مشاهده تغییر وزن طی 9زوال سطح و عمق قلیازدایی. شودروز ارزیابی می 90

 C-S-Hشود؛ همچنین ظرفیـت پیونـد   می (M-S-H)و تشکیل منیزیم سیلیکات هیدرات  10C-S-Hزداییسولفات، باعث کلسیم

مـدت  -در پژوهشـی کـه بـراي ارزیـابی خـواص طـوالنی      11واال. شـود برد و باعث کاهش چسبندگی و استحکام بتن مـی را از بین می

  .]4]  داراي خواصدوام عالی هستند هاي ژئوپلیمرياست که کامپوزیتنشان دادهاست، یمرهاي بر پایه خاکستر بادي انجام دادهژئوپل

  سازي بتنآماده -2

  شده خردروباره آهنگدازي خاکستر بادي و  - 2-1

 Mettur Thermal Power Stationاز  تهیه شد (ASTM Class F)کلسیم - خاکستر بادي کمبراي این پژوهش از 

) آندرا پرادش( 13ویشاکاپاتنام. تهیه شد .Toshaly Cements Pvtاز شرکت سیمان  GGBS. استفاده شد) 12تامیلنادو(

  .است 73/2و  84/2به ترتیب  GGBSوزن مخصوص خاکستر بادي و . کندرا تأیید می IS 12089-1987استفاده از 

  مایع قلیایی - 2-2

ساعت پیش از  24حداقل  و واکنش کامل، براي اختالط هاي سدیم سیلیکات و سیدم هیدروکسید،مایع قلیایی از اختالط محلول

و  (Na2SiO3)محلول سدیم سیلیکات . محلول سدیم سیلیکات تجاري،در گریدهاي مختلف در دسترس است. شداستفاده تهیه 

سدیم . [5] به کار رفتند  45/0و نیز خاکستر بادي و مایع قلیایی به نسبت  5/2به نسبت وزنی  (NaOH)سدیم هیدروکسید 

سدیم هیدروکسید با در نظر گرفتن وزن مولکولی . به شکل قرص در دسترس است 97-98%هیدروکسید تجاري با خلوص 

)gr/mol 40 (ها این محلول. موالر به دست آیند 14و  12، 8هاي مورد نیاز هایی با غلظت مواد جامد در آب حل شدند تا محلول

  . هایی با گریدهاي مختلف به کار رفتندبراي تهیه بتن

                                            
9 Dealkalization 
10 Decalcification 
11 Wallah 
12 Tamilnadu 
13 Vishakhapatnam 
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  هاریزدانه - 2-3

هاي منحنی. روند براي تولید بتن ژئوپلیمري مناسب هستندکه در صنعت بتن به کار می در دو درجه درشت و ریز یهایریزدانه

وزن . هاي ژئوپلیمري نیز استفاده کردتوان در مورد بتنروند را میدر حال حاضر در بررسی بتن به کار میها که بندي ریزدانهدرجه

و  43/2هاي ریز و درشت به ترتیب بندي ریزدانهاست و مدول درجه 70/2و  66/2هاي ریز و درشت به ترتیب مخصوص ریزدانه

  . هستند 71/6

  بتن - 2-4

مواد موردنیاز براي تولید بتن ژئوپلیمري . با هم مخلوط شدند 45/0تهیه ژئوپلیمر به نسبت  براي خاکستر بادي و محلول قلیایی

، M20 ،M30هاي موالر براي بتن 14و  12، 8اجزاء بتن ژئوپلیمري با سدیم هیدروکسید . استنشان داده شده 1در شکل 

M40 ،M50  وM60  استنشان داده شده 1در جدول.  

  ژئوپلیمرياجزاء بتن :  1جدول

  نام ماده
  مقدار ماده

M20 M30  M40  M50  M60  

  264  510  25/356  410  436  خاکستر بادي

GGBS -  -  75/118  -  264  

NaOH 14( 02/38  )14( 80/36  )12( 33/29  )12( 30/25  )8( 94/17  جامد(  

  87/29  91/28  77/31  40/27  12/38  آب

  Na2SiO3 14/140  50/131  75/152  30/164  71/169محلول 

  40/1214  50/1249  1260  1230  1308  ریزدانه درشت

  20/607  50/637  665  676  654  ریزدانه ریز

  C 60  C 60  C 60  C 75  C 75  ساعته 24دماي پخت 

  32/4  65/3  68/2  -  -  کننده ویژهنرم

  اختالط، قالبگیري و پخت - 2-5

 50هایی با ظرفیت کندر مخلوط دقیقه 3براي نزدیک به  صورت خشک، ابتدا به هاي ریزدر آزمایشگاه، خاکستر بادي و ریزدانه

جزء محلول قلیایی مخلوط به مواد جامد افزوده . هاي درشت در شرایط خشک و سطح اشباع تهیه شدندریزدانه .لیتر مخلوط شدند

شکل ( گیري شدمتداول اندازه slumpن کاربري بتن تازه با استفاده از آزمو. دقیقه دیگر ادامه یافت 4شد و فرایند اختالط براي 

-دیده شد که بتن ژئوپلیمري به شدت به قالب می. دهدگونه عالمت گیرش و یا تخریبی نشان نمیدقیقه هیچ 60بتن تازه تا . )2
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تی انجام در حالی که قالب در سه الیه با فشردن دسها براي رهاسازي هر نمونه بسیار مهم است، چسبد، بنابراین روغنکاري قالب

هایی با ابعاد براي قالبگیري مکعببتن ژئوپلیمري . ضربه فشاري با میله فشاري استاندارد بتن دریافت کرد 25هر الیه . شده است

mm 100×100×100 هایی با قطر و استوانهmm 100  و ارتفاعmm 200  بتن ژئوپلیمري بر پایه ). 3شکل (به کار رفت

نگه  15ها، آنها به مدت یک روز، در دماي اتاق، در دوره استراحتبعد از قالبگیري نمونه .است 14خاکستر بادي تازه، معموالً همچسب

آزمون تا آغاز پخت در دماي باال را گیري نمونه است تا فاصله زمانی از اتمام قالبعبارت دوره استراحت انتخاب شده. داشته شدند

 ساعت با استفاده از کانال موجود در اتاقک پخت 24غ با دماي مشخص به مدت گیري، بخار آب و هواي داپس از قالب. نشان دهد

  ).4شکل ( ها اعمال شدنمونه

  

  

  GPCمواد به کار رفته براي  1شکل

  

  گیري فرونشستاندازه 2شکل

  

  هاقالبگیري نمونه 3شکل

  

  پختاتاقک  4شکل

                                            
14 Cohesive 
15 Rest period 
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  مقاومت در برابر اسید -3

وري در این پژوهش، براي اجراي حمله اسید از روش غوطه. استمقاومت بتن ژئوپلیمري در برابر هیدروکلریک اسید ارزیابی شده

باشد، % HCl 5اگر غلظت محلول ). 5شکل (فرو برده شدند  HClها در محلول پس از قالبگیري و پخت، مکعب. ]7] استفاده شد 

ر دماي اتاق محلول د. وري انجام شدروز پس از زمان شروع غوطه 90 آزمایش. یابدکاهش می 45/5به  17/6آب از  pHعدد 

محلول در فواصل زمانی منظم تعویض شد تا غلظت محلول در تمام مدت آزمایش ثابت . نگهداري شد و به طور مداوم هم زده شد

وري در اسید روز غوطه 90یابد و همین اثر پس از وزن بتن ژئوپلیمري با افزایش غلظت اسید، کاهش می. ]8] نگه داشته شود 

  . استنشان داده شده 2وري در جدول پیش و پس از غوطه GPCوزن نمونه . دیده شد

  هاوزن نمونه 1 جدول

ها وزن اولیه نمونه  گرید بتن

 )گرم(

 90ها پس از وزن نمونه

  )گرم(روز 

CC GPC  CC  GPC  

M20 2474  2372 2398 2348 

M30 2467 2365 2453 2334 

M40 2460 2324 2441 2307 

M50 2456 2314 2413 2289 

M60 2458 2348 2426 2315   

  

  

  HClمحلول  5شکل

  

  مقاومت در برابر سولفات -4

 !Errorسولفات به اشکال مختلفی مانند کلسیم، سدیم، پتاسیم و منیزیم در خاك وجود دارد در خاك موجود است 

Reference source not found. .نمک منیزیم  %5از  .هاي طبیعی و صنعتی رویدادي عادي استحمله سولفات در موقعیت

 6همانطور که در شکل  لیتر آب حل شد تا 11شده در یم سولفات غلیظگرم نمک منیز 550. استفاده شد% 99سولفات با خلوص 

عدد . .Error! Reference source not foundور نگه داشته شوند کامالً غوطه درون محلول هانمونه است،نشان داده شده

pH  محلولMgSO4  نشان داده  7هاي بتن ژئوپلیمري پس از حمله سولفات در شکل تصاویر نمونه. نگه داشته شد 15/7روي
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. اندآورده شده 3در جدول  GPCهاي به کار رفته در نمونهافزایش وزن و کاهش استحکام فشاري گریدهاي مختلف . اندشده

 .اندنشان داده شده 9با گریدهاي مختلف در شکل  GPCهاي مقایسه استحکام فشاري نمونه

 هاوزن نمونه 2 جدول

  گرید بتن

ها وزن اولیه نمونه

  )گرم(
  )گرم(روز  90وزن نمونه ها بعد از 

CC GPC  CC  GPC  

M20  3923  3626  3958  3647  

M30  3866  3584  3875  3553  

M40  3894  3860  3907  3827  

M50  3883  3366  3898  3342  

M60  3794  3862  3808  3835    

 

 

  MgSO4محلول  6شکل

  نتایج و بحث -5

 8، در شکل )7شکل (ها استحکام فشاري بتن سیمانی و بتن ژئوپلیمري از گریدهاي مختلف بتن، در برابر مقاومت اسید مکعب

  . اندمقایسه شده

  

  

  گرفتن در محلولروز قرار  90پس از  7شکل

  

  مقایسه استحکام فشاري 8شکل

، %2/10در بتن سیمانی به ترتیب عبارت است از  M60و  M20 ،M30 ،M40 ،M50براي گریدهاي  شدهدیده افت استحکام

در بتن ژئوپلیمري به  M60و  M20 ،M30 ،M40 ،M50شده براي گریدهاي افت استحکام دیده%. 9/4و % 0/5، 9/5%، 3/9%

  %.4/1و % 5/2، %3، %8/6، %25/7ترتیب عبارت است از 
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، در )9شکل (ها استحکام فشاري بتن سیمانی و بتن ژئوپلیمري از گریدهاي مختلف سیمان در برابر مقاومت سولفات استوانه

  .اندمقایسه شده 10شکل 

  

  روز قرار گرفتن در محلول 90پس از  9شکل

  

  فشاريمقایسه استحکام  10شکل

% 6/5و % 1/6، %4/7، %1/8، %6/10به ترتیب  M60و  M20 ،M30 ،M40 ،M50افت استحکام در بتن سیمانی از گریدهاي 

به % 8/4، و %5/5، %6، %3/6، %3/9گیري شده، در حالی که براي بتن ژئوپلیمري با همان گریدها، افت استحکام به ترتیب اندازه

  . دست آمده است

  گیرينتیجه -6

ها درون هیدروکلریک اسید و منیزیم سولفات قرار ژئوپلیمري و بتن سیمانی با گریدهاي مختلف بتن، هنگامی که نمونهبتن  -1

 .گرفتند، تغییر کمی در وزن و استحکام نشان دادند

شده براي افت استحکام دیده. بررسی شد% 5با گریدهاي مختلف بتن در برابر هیدروکلریک اسید  GPCو  CCدوام  -2

و % 5/2، %3، %8/6، %25/7در بتن ژئوپلیمري به ترتیب عبارت است از  M60و  M20 ،M30 ،M40 ،M50هاي گرید

 .شود کمتر استافت استحکام هنگامی که از گریدهاي باالتر بتن استفاده می%. 4/1

شاري در مقایسه دیده شد که افت وزن و استحکام فبررسی شد و % 5تخریب بتن ژئوپلیمري توسط محلول منیزیم سولفات  -3

 . با بتن سیمانی کمتر است

است و  5-10%در محدوده  CCهایی که درون منیزیم سولفات قرار گرفته بودند، براي افت استحکام فشاري براي نمونه -4

 . گیري شده استاندازه 4-10%تقریبا بین  GPCبراي 

5- GPC توان آن را به عنوان یک یک محصول جانبی و از ضایعات صنعتی در تولید مواد چسباننده بتن است، بنابراین می

 .دار محیط زیست در نظر گرفتدوست ماده
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