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  :چکیده

امروزه وجود منابع در دسترس والستونیت در کشورمان و مزیت هاي استفاده از این ماده به عنوان جایگزین مناسب 

سیمان در بتن و سازگاري آن با محیط زیست، ترویج استفاده از این ماده در صنعت ساختمان را به عنوان راهکاري 

توسعه پایدار و حفظ محیط زیست نمایان می سازد. همچنین میکروسیلیس محصول جانبی مناسب در راستاي 

کارخانه هاي تولید فرو آلیاژ هاي سیلیکونی است که در سال هاي اخیر به عنوان جایگزین مناسب و در دسترس 

میکروسیلیس و والستونیت به . این پایان نامه به بررسی اثر افزودن یمان پرتلند در بتن مطرح شده استبخشی از س

پردازد. به این می شده در محیط مخرب سولفاتههمچنین خواص مکانیکی و پارامترهاي دوام بتن سخت بتن تازه و

لتراسونیک و درصد جذب آب بهره گرفته و، نفوذپذیري، امقاومت فشاريمنظور در برنامه مطالعات آزمایشگاهی از 

درصد میکروسیلیس توانسته بر  7درصد والستونیت و  5/7این است که افزودن نتایج آزمایش حاکی از  شده است.

ب دوام بتن را در برابر عامل مخر وجود والستونیت توانسته است گذار باشد و همچنینخواص مکانیکی تاثیر بهبود

و  یلیسمیکروس دهد.، افزایش گردددر سنین باالتر می اهش روند کسب مقاومت فشاريک سولفاته که باعث

به حداقل رسانده کردن فضاهاي خالی بین ذرات بزرگتر ي پرشده را به وسیله، تخلخل در سیمان هیدراتهوالستونیت

 ،به طرح اختالطدرصد میکروسیلیس  7و درصد والستونیت  5/7افزودن  .دهدمیتا حد زیادي کاهش  نفوذپذیريو 

  گردید. ه بتنباعث افزایش مدول االستیسیت همچنین

  

  ، محیط سولفاتهدوام، میکروسیلیس والستونیت،:هاواژه کلید
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  فصل اول

  مقدمه، پیشینه و

اهداف تحقیق

  

  

  

    : مقدمه

در چند دهه اخیر براي رفع و کاهش نواقص بتن و رسیدن به بتن بادوام، استفاده از مواد مضاف       

پوزوالنی مانند میکروسیلیس، سرباره، خاکستربادي و ... رایج گردیده است. استفاده از این مواد، ضمن 

موجب کاهش آلودگی هوا و کمک به حفظ محیط زیست می گردند و با جایگزین کاهش مصرف انرژي، 

شدن به جاي قسمتی از سیمان، هزینه تولید بتن مصرفی را کاهش می دهند. در بین این مواد مضاف، 

پوزوالن هاي مصنوعی به علت مسائل مربوط به محیط زیست بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش 

 



 

١٢ 
 

آغاز  1970امون استفاده از میکروسیلیس در مخلوط هاي بتنی با سیمان پرتلند در دهه هاي اساسی پیر

بر می  1950شده است. اولین گزارشهاي مربوط به استفاده از این ماده به عنوان پوزوالن به اوایل دهه 

  )Zongjin, 2011؛ Mehta, 1986؛ Aitcin, 1998(گردد

یس را چنین تعریف می کند: یک ماده بسیار ریز کروي ) میکروسیلACIموسسه بتن آمریکا (      

متشکل از سیلیس غیر کریستالی (آمورف) که از کوره هاي قوس الکتریکی به عنوان محصول جانبی 

. در واقع میکروسیلیس دود )ACI, 2000( اي حاوي سیلیکون تولید می شودصنایع سیلیکون یا آلیاژه

کارخانه هاي تولید این فلزات است و توسط فیلترهایی که در خروجی از کوره هاي قوس الکتریکی در 

قسمت خروجی نصب می شوند، جمع آوري می گردد. رنگ میکروسیلیس در محدوده سفید تا 

خاکستري تیره می باشد. ساختار کوره هاي الکتریکی که این ماده در آن تولید می شود اثر مهمی در 

میزان سیلیس موجود در  (Khatri and Sirivivatnanon, 1995).و رنگ میکروسیلیس دارد کیفیت

  .)ACI, 1995(ل کوره و کارخانه دارددرصد می باشد که بستگی به نوع محصو 98تا  85میکروسیلیس 

با توجه به اینکه اندازه ذرات میکروسیلیس کوچکتر از اندازه ذرات سیمان پرتلند است، می تواند به       

ن را پر کند. پس از آن میکرو ساختار بتن چگال تر شده و در نتیجه راحتی فضاي بین ذرات سیما

. به نظر می رسد اثر پرکنندگی میکروسیلیس )Terence, 2005(ومت فشاري بتن باالتر می رودمقا

هنگامی که توام با مواد فوق روان کننده استفاده شود بیشتر قابل توجه باشد، که دلیل آن پخش بهتر 

. از طرفی بررسی هاي نشان می دهد که واکنش )1376باقري، (وسیلیس استات سیمان و میکرذر

. درنتیجه مانند خاکستر بادي و... می باشد پوزوالنی میکروسیلیس بسیار سریعتر از پوزوالن هاي معمولی

آزاد شده از آبگیري سیمان  2Ca(OH)واکنش پوزوالنی ذرات ریزمیکروسیلیس با هیدروکسید کلسیم 

ترکیب شده و یک ترکیب جدید بصورت ژل با نام سیلیکات کلسیم هیدراته شده را می سازد. این ترکیب 

ن هاي حاوي میکروسیلیس با کاهش تخلخل و با بهم فشردگی ذرات، عامل اصلی افزایش مقاومت در بت

  .)Zongjin, 2011(باشد می

مقادیري نی بر پایه کلسیم ایزو سیلیکات است که ممکن است شامل والستونیت یک ماده ي معد      

اجزاي اصلی تشکیل دهنده والستونیت  CaOو 2007et al.Mathur .( 2SiO ,(آهن و منیزیم نیز باشد

 خالص، هر مولفه تقریباً پنجاه درصد وزن ماده را تشکیل می دهد. )3CaSiO(هستند. در والستونیت 

 CaO 2درصد وزنی و  3/48حدودSiO  زنی والستونیت را تشکیل می درصد و 7/51در حدود

. این ماده عموماً سفیدرنگ است و زمانی که سنگ آهک ناخالص در معرض دما و )Maxim, 2005(دهد

. والستونیت استفاده هاي صنعتی )Ramachandran et al., 1981(یاد قرار می گیرد بوجود می آیدفشار ز

اي در سراسر دنیا دارد. این ماده اکثراً در کارخانه هاي کاشی و سرامیک به علت سفیدي و  برجسته

  . ) De Aza et al., 2000(جزاي سوزنی شکل استفاده می شودا
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هرچند در سال هاي اخیر، برخی از محققان در پژوهش هاي خود به بررسی اثر والستونیت به همراه       

میکروسیلیس در بتن پرداخته اند، اما با این حال تاکنون در کشور ما در این  پوزوالن هاي خاکستربادي و

  یقی قابل توجه به عمل نیامده است.زمینه تحق

استفاده از والستونیت در مخلوط هاي بتنی به عنوان جایگزین قسمتی از سیمان، ماسه و یا هر دو       

نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که مشارکت توسط موسسه تحقیقات جاده اي هندوستان گزارش شد. 

 .   )CRRI, 2004(هدوالستونیت در بتن مقاومت خمشی و فشاري را افزایش می د

  بتن و خواص آن: - 1- 1- 1

  :عمدتاً از دو قسمت تشکیل شده استبتن 

  درصد حجم بتن از مصالح سنگی تشکیل می شود. 75تا  60مصالح سنگی: حدود  -1 

  درصد حجم بتن با خمیر سیمان پر می شود. 45تا 25حدود خمیر سیمان:  - 2

  درصد آب است. 21الی  14درصد سیمان و  15الی  7درصد خمیر سیمان  40تا  25از 

  :میزان آب در خمیر سیمان - 2- 1- 1

نشان داده می شود. به صورت یک  )W/C( میزان آب در بتن معموالً با نسبت وزنی آب به سیمان      

  کم انتخاب شود. W/Cاصل باید حتی المقدور، نسبت 

درصد وزنی سیمان)، جذب ذرات  25قسمتی از آبی که در ساخت بتن مصرف می شود ( حدود       

هیدراسیون) به کارگرفته می شود. اما عمالً ساخت بتنی با ان شده و در واکنش هاي شیمیایی (سیم

W/C=0.25  امکان پذیر نیست، زیرا چنین بتنی به اندازه اي سفت است که کار کردن با آن میسر نیست

 4/0را تا  W/Cرا تا آنجا افزایش داد که به سهولت بتوان با بتن کار کرد. لذا  W/Cبه همین جهت باید 

، بهتر خواهد را کمتر در نظر بگیرند W/Cافزایش می دهند. اما در همین محدوده باز هم هرچه  6/0الی 

بود. زیرا مازاد آب که در واکنش شیمیایی شرکت نمی کند، جا اشغال کرده و نهایتاً یا در بتن محبوس 

ر هر حال از حجم مفید بتن می ایجاد می کند، یعنی دمی شود و یا تبخیر شده و فضاي خالی 

  ).1393مستوفی نژاد، (کاهد

  ):1393مستوفی نژاد، ( کمترمحاسن استفاده از نسبت آب به سیمان  - 3- 1- 1

  افزایش مقاومت فشاري و کششی بتن. - 1

زیرا هر چه آب کمتري مصرف شده باشد، فضاي خالی کمتري در افزایش خاصیت آب بندي در بتن ( - 2

  بتن ایجاد شده و در نتیجه روزنه هاي کمتري براي عبور آب وجود خواهد داشت.)
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  فضاهاي خالی).کاهش جذب آب ( به دلیل محدودتر شدن  - 3

  پیوستگی بهتر بین الیه هاي متوالی در بتن ریزي. - 4

  افزایش چسبندگی بین میلگرد و بتن (چون سطح تماس میلگرد و بتن بیشتر خواهد بود). - 5

افزایش مقاومت در مقابل شرایط جوي نامساعد ( تر و خشک شدن هاي متوالی و سرد و گرم شدن  - 6

  هاي متوالی).

  افت.کاهش میزان  - 7

  کاهش میزان خزش. - 8

  کاهش امکان آب انداختن بتن. - 9

  کاهش امکان جدا شدن دانه ها. -10

  مزیت استفاده از نسبت آب به سیمان بیشتر: -4- 1- 1

W/C  ً10زیاد فقط یک حسن دارد و آن روانی و کارایی بیشتر است. جاي بسی تاسف است که اکثرا 

بیشتر استفاده می  W/Cکمتر) فداي این یک حسن (کارایی باالتر) شده و از  W/Cمزیت قبلی ( ناشی از 

شود. یعنی فقط به لحاظ آنکه در کارگاه کار کردن با بتن راحت تر باشد، آب بتن را زیادتر کرده و بدین 

  ).1393مستوفی نژاد، (ن سخت شده آتی فراهم می کنندترتیب نارسایی هاي عدیده اي را براي بت

  امکان پذیر نیست. 4/0کمتر از  W/Cتوجه شود که در هر حال کار کردن با بتنی با  

  بتن تازه:  - 5- 1- 1

بتن تازه بتنی است که تازه ساخته شده و داراي خاصیت روانی یا پالستیسیته است. مهمترین       

  مسئله در بتن تازه میزان کارایی آن است.

  درجه سهولت ریختن و کارکردن با بتن.کارایی عبارت است از تعریف کارایی: 

هرچه ریختن بتن تازه و کارکردن با ان ساده تر باشد بتن از کارایی باالتري برخوردار است و هرچه       

  کار کردن با بتن سخت تر باشد کارایی آن پایین تر یا کمتر است.

شود، آزمایش معروف اسالمپ آزمایش استاندارد که براي مشخص کردن درجه کارایی به کار گرفته می 

  است.

 سانتی متر استفاده می شود. 30از یک مخروط ناقص به ارتفاع  1-1در این آزمایش، مطابق تصویر 
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  : مخروط ناقص آبرام مربوط به آزمایش اسالمپ1- 1 شکل

ه می کنند براي آزمایش، بتن تازه را در سه الیه در مخروط جاي می دهند و با میله هر الیه را ویبر      

سپس سطح آن را صاف کرده و مخروط را به سمت باال حرکت می دهند. بتن پس از بیرون آمدن از 

  قالب مخروطی، مقداري افت می کند. میزان این افت بر حسب سانتی متر را کارایی بتن نامند.

توانیم اسالمپ این افت می تواند از صفر تا سی سانتی متر تغییر کند یعنی به صورت نظري، می       

  صفر تا سی سانتی متر را داشته باشیم.

  ) انتخاب شود.cm10- 5معموالً براي کارهاي بتن آرمه اسالمپ باید در محدوده (

) cm5 - 2عدد اسالمپ براي کارهاي عادي بتنی ( بتن بدون آرماتور یا با آرماتور کم) در محدوده (      

که تراکم آرماتور زیاد باشد یا از پمپ براي بتن ریزي استفاده انتخاب می شود. در حالت هاي استثنایی 

  ) نیز مورد استفاده قرار می گیرد.cm12 - 10شود، اسالمپ (

کمتري انتخاب شود، خواص مطلوب بتن در بتن سخت شده، بهتر بدیهی است هر چه اسالمپ       

  خواهد بود.

  ):1393مستوفی نژاد، (دود آیبعضی از مسائلی که ممکن است در بتن تازه بوج - 6- 1- 1

  آب انداختن: - 1- 6- 1- 1

آب انداختن بتن از نظر یک پدیده ظاهري، اینگونه تجلی می کند که پس از بتن ریزي و پرداخت       

  سطحی بتن، یک الیه نازك آب آغشته به سیمان، روي سطح بتن ظاهر می شود.

موئینگی به قسمتهاي سطحی باال آمده و در این آب از قسمت هاي زیرین بتن به دلیل خاصیت       

مسیر خود احتماالً مقداري سیمان را نیز با خود شسته و همراه می کند. لذا در قسمتهاي باالیی بتن، 

 هايیشتر خواهد شد و به عکس، در قسمتمقدار آب موجود، از آبی که در طراحی در نظر گرفته شده ب

  .پائینی بتن مقدار آب کمتر خواهد گردید
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  مشخصات نامطلوب بتن آب انداخته به شرح زیر است:

  نخواهد رسید. پس از سخت شدن نامرغوب بوده و به مقاومت مطلوب و موردنظر  الف:

الیه رویی بتن آب انداخته، پس از سفت شدن (سخت شدن) به مرور زمان و با استفاده هاي ترافیکی  ب:

" از آن، پودر شده و به صورت گردوخاك در می آید و به این جهت سطح رویی ناصاف شده و پدیده ي 

ایط یخ زدگی و اتفاق می افتد. چنین بتنی اوالً بدنما شده و ثانیاً نقطه ضعفی براي شر"  پودر شدگی

هوازدگی خواهد بود. آب انداختن پدیده بسیار نامطلوبی است و باید حتی المقدور از ایجاد آن جلوگیري 

متاسفانه بعضی از استادکاران سعی می کنند با زیاد ماله کشیدن بر روي سطح بتن، یک قشر آب کرد. 

  اي بتن ایجاد می کند.در سطح ایجاد کنند، غافل از اینکه این عمل، ضعف هاي اساسی بر

بیش از حد است. بنابراین کارایی و اسالمپ کم در  مهم ترین دلیل در آب انداختن بتن، اسالمپ      

کنار مزایایی دیگر، احتمال آب انداختن را نیز کاهش می دهد. دالیل دیگري از جمله ویبره بیش از حد و 

  ن را افزایش می دهند.نیز نامناسب بودن دانه بندي، احتمال آب انداختن بت

  جدا شدن دانه ها: -2- 6- 1- 1

جدا شدن دانه ها از پدیده هایی است که در بتن تازه اتفاق می افتد. به این ترتیب که دانه هاي       

درشت مخلوط نشست کرده و به سمت پائین حرکت می کنند و دانه هاي ریزتر به سمت باال منتقل می 

  ورد. شوند، بنابراین بتن حالت یکنواختی خود را از دست داده و توزیع دانه بندي به هم می خ

جدا شدن دانه ها در بتن تازه یک پدیده نامطلوب محسوب می شود و ناظرین و مهندسین کارگاه      

همواره باید سعی کنند تا از عواملی که ممکن است منجر به بروز این حالت شود، جلوگیري نمایند. بتنی 

  مطلوب نخواهد رسید.که دانه هاي آن جدا شده از نظر مقاومت فشاري و خمشی ضعیف شده و به حد 

  زه اسالمپ باال و بیش از حد است.مهم ترین دلیل جدا شدن دانه ها در بتن تا

دالیل دیگري از قبیل ویبره بیش از حد، جابجا کردن بتن در قالب بوسیله بیل یا ویبراتور، ریختن       

ناسب دانه ها ممکن است به بتن از ارتفاع نیز ممکن است به جدا شدن دانه ها منجر شود. انبار کردن نام

جدا شدن دانه ها قبل از ساخت بتن و احتماالً عدم وجود دانه بندي یکنواخت و صحیح در بتن ساخته 

شده منجر شود. به همین جهت الزم است انبار کردن دانه هاي شن و ماسه در کارگاه به صورت مجزا و 

  ).1393مستوفی نژاد، (در دپوهاي جداگانه صورت گیرد

  تراکم بتن تازه: - 7- 1- 1

تراکم بتن یعنی به حرکت درآوردن ذرات بتن، کم کردن اصطکاك بین آنها و خارج کردن حباب       

  هاي هوا از بتن.
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مکانیزمی که براي تراکم بتن به کار می رود، ارتعاش است. هدف از متراکم کردن بتن و خارج کردن       

به دست آید تا در نتیجه ي آن بتن از مقاومت بهتري برخوردار حباب هاي هوا، آن است که بتن توپرتري 

شده و در مقابل عوامل مخرب محیطی از خود دوام بهتري نشان دهد. از طرفی تراکم بتن، با افزایش 

سطح تماس بین بتن و میلگرد، چسبندگی بهتري بین آنها فراهم کرده و نیز سبب می شود که پس از 

هري صاف و بدون خلل و فرج براي بتن حاصل شود. قدیمی ترین روش براي باز کردن قالب ها سطح ظا

ویبره، ضربه زدن به بتن (به قالب) است. طبیعی است که این نحو ویبره براي کارهاي کوچک و کم 

  ).1393مستوفی نژاد، (شداهمیت می تواند تا حدودي مناسب با

  مقاومت بتن: - 8- 1- 1 

  ):1393مستوفی نژاد، (داردومت بتن به عوامل زیر بستگی مقا

  کیفیت دانه ها: - 1

بتنی که از دانه هاي سیلیسی هرچه دانه ها کیفیت بهتري را دارا باشند، مقاومت بتن باالتر است.       

  ساخته شده باشد، مقاومت باالتري نسبت به بتن ساخته شده با دانه هاي آهکی دارد.

  میزان دانه ها: -2 

به شرط آنکه توپرتر و مقاوم تر خواهد بود.( بیشتري در بتن  مصرف شود، بتنهرچه دانه هاي      

  پیوستگی دانه ها حفظ شود.)

  مقدار سیمان: -3

معموالً هر چه مقدار سیمان در بتن بیشتر باشد ( البته تا یک حد مشخص) بتن مقاومت باالتري       

چسبندگی کافی بین دانه ها برقرار نماید. لذا خواهد داشت. ( مقدار سیمان باید در حدي باشد که 

چنانچه سیمان اضافی مصرف شود، در بعضی مواقع حتی منجر به کاهش مقاومت می شود، چون سیمان 

  اضافی بین دانه ها فاصله می اندازد).

  نسبت آب به سیمان: - 4

مقاومت باالتري کمتر در نظر گرفته شود، بتن ساخته شده، )W/C(هر چه نسبت آب به سیمان      

  خواهد داشت.

  عمر بتن: -5

هر چه از شروع ساخت بتن، زمان بیشتري گذشته باشد، بتن مقاومت بیشتري خواهد داشت،       

  روزه است. 28مقاومت  %70روزه در بتن عادي در حدود  7مقاومت 
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  میکروسیلیس در مقاومت فشاري بتن عمل آوري بتن حاوياثر زمان  - 9- 1- 1

برابر از ذرات سیمان  100تا  50سیلیسی نوعی از مواد سیلیسی است که ذرات این ماده  دوده      

کوچکتر بوده و به عنوان مواد پر کننده بین اجزاء تشکیل دهنده بتن عمل می نماید و عالوه براینکه 

 باعث چسبندگی ذرات بین سیمان می شود، چسبندگی بین سیمان و سنگدانه را نیز افزایش می دهد.

این ماده به روش جذب و فرو نشاندن الکترواستاتیکی گرد همراه با گازهاي متصاعد از کوره هاي 

الکتریکی از نوع قوسی غوطه ور کارخانجات سیلیس و آلیاژهاي آن تهیه می شود. میکروسیلیس یا دوده 

 5/0تا  2/0ن ي بیسیلیسی بسیار نرم و به صورت پودر می باشد و مرکب از مواد غیر بلوري با قطرها

  g2m20/داراي بزرگترین سطح مخصوص با مقدار تقریبی  gr/cm2/2میکرون است و جرم مخصوص آن 

می باشد. میزان  2Kg/m 200) می باشد. چگالی ظاهري آن g2m 3/0 -4/0/نسبت به سیمان با مقدار (

درصد بوده که بستگی به نوع این ماده محصول کوره و کارخانه  98تا  85سیلیس در این ماده معموالً 

سیلیس دارد. در کوره هایی که مجهز به سیستم بازیابی حرارتی می باشند اگر دماي گاز خروجی حدود 

سی حاصل داراي رنگ روشن خواهد بود و درجه سانتی گراد باشد، آنگاه میکروسیلیس یا دوده سیلی 800

درجه سانتی گراد بوده و مقداري کربن سوخته در آن  200در غیر این صورت دماي گاز خروجی حدود 

  .)1376تاجیک، (یلیس خاکستري رنگ تولید می شودباقی می ماند و در نتیجه س

زیاد بسیار رایج گشته است،  با توجه به اینکه استفاده از میکروسیلیس در بتن هاي با مقاومت      

دانستن اثر این ماده بر روي خواص مختلف بتن بسیار حائز اهمیت می باشد. ارتباط بین مقاومت، مدول 

االستیسیته سکانتی و مدول االستیسیته بازگشتی و تاثیر طول دوره نگهداري مرطوب بر روي مقاومت 

ات انجام شده نشان می دهد عمل آوري طوالنی دراز مدت این بتن ها از جمله این موارد است. تحقیق

رجب پور و همکاران؛ (داردتاثیر چندانی بر روي مقاومت دراز مدت بتن هاي داراي میکروسیلیس ن

. یکی از عوامل مهم خرابی بتن، نفوذ یون کلر به داخل بتن مسلح می باشد که باعث خوردگی )1387

نی آرماتور و در نتیجه متالشی شدن کلی سازه می شود، آرماتور شده و منجربه ایجاد ترك در پوشش بت

نفوذ یون کلر بیشتر در مواقعی است که بتن در معرض مستقیم آبهاي شور دریاها یا رودخانه ها قرار 

داشته باشد، بسیاري از محققین بر این باورند که استفاده از میکروسیلیس به عنوان ماده پوزوالنی، 

د در بتن را طوالنی تر می ی دهد و در نتیجه زمان شروع خوردگی فوالنفوذپذیري بتن را کاهش م

  .)1383مظلوم؛ (کند

  تاثیر جنس سنگدانه در مدول االستیسیته بتن پر مقاومت -10- 1- 1
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مدول االستیسیته در حالت کلی به مقاومت فشاري بتن وابسته است. مدول االستیسیته استاتیکی را       

 )cE(مدول استاتیکی  ACI318-89مدول مماسی، وتري و یا سکانتی نیز می گویند. بر طبق آیین نامه 

ول مد ASTM C 469درصد مقاومت به کرنش مربوطه. آیین نامه  45برابر است با نسبت تنش در 

 50قاومت نهایی و تنش مربوط به کرنشدرصد م 40استاتیکی را برابر با نسبت اختالف تنش بین 

  میلیونیم، می داند.50درصد مقاومت و کرنش  40میلیونیم به اختالف بین کرنش مربوط به تنشی برابر 

c(0.65آقایان احمد و شاه رابطه       
/√� W2.5(c=E   پیشنهاد دادند و ناگوچی و  1985را در سال

. آیین االستیسیته بتن پیشنهاد دادندنیز معادالت تجربی براي محاسبه مدول  2009همکارانش در سال 

c( نامه بتن ایران مدول االستیسیته را برابر
/√�=5000(cE  ]کمیته 1388پرنا، پیشنهاد داده است .[ ACI

  است: ) را ارائه کرده1-1فرمول ( 363

      )1Mpa)                                (  83  <c  
/ f   <(for   21                                +69000.5)c

/=3320(FcE                                                                                                                       

براساس نتایج تحقیقات توماسوا و همکارانش روابطی  Mpa 160تا  20براي مقاومت فشاري بتن از       

  ).Michael, 2009(ستیسیته ارائه داده اندجهت محاسبه مدول اال

سال اخیر به طور موفقیت آمیزي به منظور ارزیابی کیفیت بتن به  60روش پالس اولتراسونیک در       

آنجایی که این روش کامالً غیر مخرب بوده، می توان چندین بار در همان محل  کار برده شده است. از

مورد آزمایش قرار گیرد. در طی دهه هاي متمادي متخصصین بتن عالقه مند به استفاده از روش هاي 

روش هاي  1930. در آغاز دهه )1390آذریون و همکاران، (ب جهت تعیین خواص بتن بوده اندغیر مخر

له اي به نام وسی ي نمونه هاي آزمایشگاهی بر مبناي روش هاي ارتعاشی پیشنهاد گردید. جونزبسیاري برا

در این باره را جمع  لیست جامعی از مقاالت چاپ شده  . مالهوترا)Jones, 1948(اولتراسونیک ساخت

را به  رابطه بین سرعت امواج اولتراسونیک و مقاومت فشاري بتن . خادر)Malhotra, 1976(آوري کرد

رابطه بین سرعت امواج اولتراسونیک و  . دیمبرگا)Kader et al., 2003(کمک مدل ریاضی بیان کرد

. رنجبر و همکارانش )Dimborga et al., 2004(ودنی هاي معدنی بررسی کرده استمقاومت بتن با افز

د بررسی قرار ونیک را مورتوزیع مدول االستیسیته دینامیکی در اعضاي بتنی به کمک روش اولتراس

  .)1387رنجبر و همکاران، (دادند

اقدام و تکنیک پالس فراصوت، توسط قربانی  تخمین برخی خواص بتن هاي پر مقاومت با استفاده از      

سرعت پالس  فشاري، فزایش مقاومتو نتایج آنها نشان داد که با ا همکارانش مورد مطالعه قرار گرفت

. همچنین شریفی و همکارانش تاثیر جنس سنگدانه ها بر )1387همکاران، قربانی و (افزایش می یابد

سرعت انتشار امواج فشاري در بتن را در سنین مختلف مورد بررسی قرار دادند. در نتایج آزمایشات آنها 
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. اکثر محققین )1388شریفی و همکاران، (یشترین سرعت پالس را نتیجه دادبتن حاوي سنگ گرانیت ب

  ند که سرعت پالس در بتن به طور جدي تحت تاثیر جنس و مقدار سنگدانه ها می باشد. نشان داده ا

  آزمایش تعیین مدول االستیسیته (مدول ارتجاعی استاتیک) -10-1- 1- 1

سانتی متر استفاده می  30و ارتفاع  15جهت تعیین مدول ارتجاعی از نمونه هاي استوانه اي به قطر       

میلیمتر بوده و در آن کرنش سنجی تعبیه  150فلزي که فاصله عمودي آنها از یکدیگر شود. ابتدا دو نوار 

درون استوانه قرار می گیرد، سپس به همراه استوانه به صورت عمودي در  2- 1شده مطابق شکل شماره

درصد  40زیر دستگاه فشار گذاشته می شود. با محاسبه نیروي متناظر تنش در محدوده ارتجاعی بتن (

مت فشاري)، تعداد دورهاي کرنش سنج پس از رسیدن عقربه دستگاه به نیروي محاسبه شده قرائت مقا

میلیمتر ضرب شده تا بدین ترتیب تغییر طول نمونه بین دو نوار فلزي بدست  002/0گردیده و سپس در 

محاسبه شده و با  50× 10-6 آید و به همین ترتیب تعداد دورهاي کرنش سنج متناظر با کرنش طولی

استفاده از دستگاه، نیروي مربوط به این کرنش قرائت گردید. با مشخص بودن کرنش و تنش دو نقطه، 

  بدست می آید. زیرمدول االستیسیته بتن مطابق رابطه 

 )1 -2( 
�����

�����
= cE  

تنش  1Sدرصد مقاومت فشاري استوانه،  40تنش معادل  2Sمدول االستیسیته وتري،  cE که در آن       

  می باشد. 50× 10-6کرنش 2S ،1 εکرنش حاصل از تنش  ε 2 و 50× 10-6 معادل کرنش طولی 

نحوه آزمایش تعیین مدول االستیسیته و دستگاه مورد استفاده جهت آزمایش : 2-1شکل شماره

  ترتیب از راست به چپ)اولتراسونیک و نحوه قرارگیري مولدها در آن ( به 

  

  آزمایش مدول االستیسیته دینامیکی (سرعت پالس فراصوتی) - 10-2- 1- 1

صوتی، تولید کننده پالس ارتعاشات طولی است. این مولد روي سطح بتن  -اساس کار مولد الکترو      

از بتن، ارتعاشات پالس مولد ثانویه  Lتحت آزمایش قرار داده می شود. پس از عبور پالس از طول معین 
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(گیرنده) به عالمت هاي الکتریکی تبدیل می گردد. مدار الکترونیکی دستگاه قادر است که زمان عبور 

   ) از رابطهmm/�s یا Km/s(بر حسب  Vپالس را بر حسب میکروثانیه اندازه گیري کند. سرعت پالس 

  :)1386ومسکن، مرکز تحقیقات ساختمان (بدست می آید 3- 1

 )1 -3(                    V= 
�

�
  

  که در آن:

 :  L طول مسیر پالس بر حسبKm  یاmm  

 : T زمان عبور پالس بر حسبS  یا��  

  تاثیر شکل سنگدانه ها بر مقاومت فشاري بتن - 11- 1- 1

 سنگدانه ها در بتن - 1-11-1- 1

و دانه هاي ریز یا ماسه تقسیم می شوند.  دانه هاي سنگی به دو دسته دانه هاي درشت یا شن      

درصد از کل دانه ها  70تا  60حجم بتن را اشغال می کنند.  4/3تا  3/2مصالح سنگی در مجموع حدود 

درصد دانه ها را ماسه تشکیل می دهد. از این رو کیفیت آن ها از اهمیت خاصی  40الی  30شن و 

ت بتن موثرند، بلکه دوام و پایداري بتن نیز تا حد زیادي برخوردار است. سنگدانه ها نه تنها در مقاوم

تحت تاثیر این ماده قرار می گیرد. ابتدا تصور می شود سنگدانه ها موادي بی تاثیر و غیر قابل انبساط می 

باشند که در خمیري از سیمان پخش می شوند و حجم بزرگی از بتن را پدید می آورند اما در حقیقت 

ر نیستند و خواص فیزیکی، حرارتی و پاره اي اوقات شیمیایی آنها در عملکرد بتن تاثیر سنگدانه ها بی اث

  .ردمی گذا

 خصوصیات سنگدانه ها - 1-11-2- 1

  *شکل سنگدانه ها

سنگدانه ها بسته به ماهیت جنس سنگ مادر و روش شکسته شدن یا فرسایش می توانند شکلی       

. سنگدانه هاي تیز گوشه و آنهایی که سطوحی ناصاف و باشند گوشه و یا نامنظم داشته گرد گوشه، تیز

متخلخل دارند، نسبت به سنگدانه هاي گرد گوشه به آب بیشتري نیاز دارند. برخی از دانه هاي مناسب 

ممکن است بدلیل خواص دانه بندي نامناسب یا وجود مقدار زیادي ذرات مسطح و کشیده، آب بیشتري 

ین مواردي براي استفاده از این سنگدانه ها می توان براي جلوگیري از افزایش نیاز داشته باشند. در چن

  .، عیار سیمان را افزایش دادبیش از حد نسبت آب به سیمان و کاهش مقاومت
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و  مشخصات ظاهري خارجی شکل آنها در رابطه با خواص بتن تازه و سخت شده اهمیت زیادي دارد      

کمی دشوار است و آسان تر است که مشخصات هندسی معینی براي وصف جسم سه بعدي و شکل آنها 

آنها تعریف شود. گردگوشه بودن واقعی نتیجه مقاومت فرسایشی سنگ مادر و میزان سایش است که به 

سنگ اعمال شده است. شکل سنگدانه شکسته به طبیعت سنگ مادر و نوع سنگ شکن و نسبت کاهش 

  .به دانه هاي شکسته شده می باشدندازه اولیه آن بستگی دارد، که این نسبتی از ا

  ]BSدسته بندي سنگدانه از نظر شکل[ :)1-1( جدول

  توضیح  دسته بندي  نوع سنگدانه

سایش کامل توسط آب یا   گردگوشه

  تغییر شکل در اثر اصطکاك

رودخانه اي و کنار شن 

  ساحل، ماسه بادي و ساحلی

قسمتی تغییر شکل یافته در   نامنظم -بی شکل

  اثر سایش با لبه هاي گرد

بعضی شن ها یا فلینتهاي 

  حفره دار

سنگ هایی که ضخامت کمی   پولکی

  نسبت به دو بعد دیگر دارند

  سنگ هاي الیه اي یا ورقه اي

داراي لبه هاي مشخص در   تیز گوشه

  محل تقاطع

سنگ هاي شکسته از همه 

  نوع در سرباره هاي خردشده

زیاد نسبت به دو بعد دیگرشان   طویل

  است

-  

موادي که طول آنها بزرگتر از   پولکی و طویل

  ضخامتشان می باشد

-  

  در این خصوص معادلی ندارد. ASTMالزم به ذکر است که استاندارد 

  *حداکثر اندازه سنگدانه ها

هر چه سنگدانه ها بزرگتر باشد مساحت سطحی که باید مرطوب شود در واحد جرم کمتر می گردد،       

بنابراین افزایش دانه بندي سنگدانه ها به یک حداکثر اندازه دانه بزرگتر سبب پایین آوردن آب الزم براي 

مخلوط خواهد شد. به طوري که براي یک کارایی و مقدار سیمان معین می توان نسبت آب به سیمان را 

آنجایی که ذرات بزرگ پایین آورد و در نتیجه افزایش در مقاومت حاصل نمود. الزم به ذکر است از 

. بنابراین )Bloem, 1959(عه می گردند نا مطلوب می باشندسنگدانه سبب ایجاد عدم تجانس در مجمو

یک نکته مثبت و یک نکته منفی دارد و باید با تجربه کردن مشخص نمود که کدام یک بر دیگري غلبه 

  دارد.

  :مروري برسوابق
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شده است که از نظر مقاومت نهایی بتن، اصوالً بتنی که با سنگ در یک سري از تحقیقات نشان داده       

دانه هاي شکسته ساخته می شود به دلیل امکان درگیري شدن بهتر دانه ها با یکدیگر و برقراري 

اصطکاك بیشتر بین آنها مقاوم تر خواهد بود و به همین دلیل توصیه می شود که در مواردي که مقاومت 

اشد از سنگدانه هاي شکسته استفاده شود همچنین سنگداه هاي پولکی و کشیده، خیلی باال مورد نظر ب

مقاومت فشاري بتن را کم می کند و این امر را می توان ناشی از اتصال ناکافی سنگدانه هاي پولکی با 

   .)1393مستوفی نژاد، (طلوب و مقاومت کمتر آنها دانستمالت سیمان، شکل نام

  سیمان بر برخی خواص مکانیکی و دوامی بتن هاي حاوي میکروسیلیستاثیر عیار  -12- 1- 1

بتن با طراحی و اجراي مناسب، همواره به عنوان یکی از مصالح پرمصرف در سازه هاي عمرانی مورد       

استفاده قرار گرفته است. مهمترین جزء بتن که نقش چسباندن سنگدانه ها و انتقال نیروي وارد به سازه 

مام اجزاي آنرا ایفا می کند سیمان می باشد. میزان عیار سیمان در مخلوط بتنی تاثیر باالیی بر بتنی به ت

مقاومت و رفتار مکانیکی بتن از یکسو و نفوذپذیري و بویژه رفتار دوامی بتن در برابر محیط مهاجم از 

ثر و حداقل عیار سوي دیگر دارد. به همین دلیل آیین نامه هاي مختلف محدودیت هایی را براي حداک

مل درجه سیمان در مخلوط تعیین کرده اند. شکی نیست که نسبت سنگدانه ها به سیمان فقط یک عا

. اما مشاهده شده است که در یک نسبت ثابت آب به سیمان، )1387نویل، (دوم در مقاومت بتن است

. مطالعات )Erntroy and Shacklock, 1954(مقاومت بیشتري ایجاد می نماید مخلوط با سیمان کمتر

مختلفی نشان داده است که در یک نسبت ثابت آب به سیمان، با افزایش عیار سیمان در مخلوط، بسته 

. با افزایش خمیر، طول )Deshpande et al., 2007(بتن، مقاومت بتن کاهش می یابد به طرح اختالط

د، که در نتیجه نیاز به انرژي کمتر و یا مسیر ترك ناشی از تنش فشاري براي شکست بتن کاهش می یاب

به عبارت دیگر اعمال بار کمتر براي شکست دارد. آنها نشان داده اند که در یک میزان تخلخل ثابت، 

 Kolias(ددافزایش حجم خمیر موجب افزایش حفرات در خمیر و ناحیه مشترك سنگدانه و خمیر می گر

and (Georgiou, 2005اهش سنگدانه ها، موجب افزایش جمع شدگی بتن می . افزایش حجم خمیر و ک

گردد که در نتیجه آن ترك ها افزایش یافته و پیوستگی بین سیمان و سنگدانه کاهش می یابد، که در 

این پدیده بویژه در  .(Deshpande et al., 2007)هش و نفوذپذیري افزایش می یابدنتیجه آن مقاومت کا

  ).Erntroy and Shacklock, 1954(خود را نشان می دهدبیشتر نسبت آب به سیمان پایین 

تخلخل در خمیر را، با افزایش  Yegiter and Yezici, 2007) ؛(Dahir et al, 2006برخی از مطالعات      

سیمان، علت کاهش مقاومت می دانند. در یک نسبت آب به سیمان ثابت، افزایش عیار سیمان به معناي 

با بررسی سه  2008در سال  و همکارش Chi Sun Poonافزایش سهم آب در مخلوط می باشد. آقاي 

مقاومت  A/Cدریافته اند که با افزایش سنگدانه به سیمان بر خواص بلوکهاي پیش تنیده  6و 4و 3نسبت 



 

٢۴ 
 

هاي فشاري و کششی کاهش می یابد. آنها علت این امر را به مقاومت سنگدانه ها، مقاومت خمیر و 

انه ها در مخلوط نسبت داده چسبندگی بین خمیر و سنگدانه به علت کاهش حجم سنگد

مطالعات معدودي روندي متفاوت را . با این وجود )Chi.Sun.Poon and Chi.Sing.Lam, 2008(اند

نشان داده است که با افزایش عیار سیمان از  2003و همکاران در سال  Shainمطالعه  گزارش نموده اند.

، مقاومت فشاري بتن افزایش می یابد. آنها ادعا کرده اند که به علت باال بودن سطح  3Kg/cm500 تا 200

مخلوط، با افزایش عیار سیمان، دانسیته بتن باالتر رفته و در ویژه ذرات سیمان نسبت به سایر اجزاي 

نتیجه بتن چگالتر می شود و به همین علت مقاومت فشاري نیز با افزایش عیار سیمان باالتر می رود. 

همچنین مشاهده شد که جذب آب بتن با افزایش عیار سیمان دچار کاهش می شود که علت احتمالی 

 ,Ransinchung and Kumar(ذرات ریز سیمان بیان کرده اند تن با افزایشاین امر را کاهش تخلخل ب

همچنین با توجه به اینکه بتن معمولی داراي نقاط ضعفی است و همواره دانشمندان علم  ).2010

تکنولوژي بتن در تالش براي رفع ضعف هاي بتن با استفاده از مواد اصالح کننده ي خواص بتن یا به 

اي بتن بوده اند. میکروسیلیس بعنوان یک سوپر پوزوالن در میان اصالح کننده هاي اصطالح افزودنی ه

خواص بتن کاربرد ویژه اي یافته است، مطالعات انجام شده حاکی از این است که افزودن یا جایگزین 

کردن میکروسیلیس به جاي سیمان بهبود قابل توجهی چه بر خواص مکانیکی و چه نفوذپذیري و دوامی 

با بررسی تاثیر متقابل میکروسیلیس و  2008و همکاران در سال  Fuat Koksalایجاد می کند. آقاي  بتن

الیاف فلزي بر رفتار مکانیکی بتن هاي پرمقاومت دریافتندکه استفاده از میکروسیلیس هم موجب افزایش 

تیسیته بتن خواص مکانیکی بتن نظیر مقاومت هاي فشاري و کششی و خمشی می شود و هم مدول االس

را باال می برد، آنها دلیل این امر را تاثیر خاصیت پرکنندگی میکروسیلیس که موجب افزایش مقاومت 

 ).Fuat Ko Ksal & Altun, 2008(سنگدانه می شود بیان کرده اند ناحیه انتقالی بین خمیر سیمان و

به بتن متوجه بهبود خواص با افزودن میکروسیلیس  2004و همکاران نیز در سال  J.M.R. Dottoآقاي 

وزوالنی فیزیکی و مقاومت خوردگی بتن مسلح شدند و علت این بهبود را خواص پر کنندگی و پ

  ).Dotto and Abreu, 2004(میکروسلیس دانسته اند

  : ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-2 

اثرات مخرب زیست امروزه انواع مختلفی از محصول هاي جانبی صنعتی تولید می شوند که توجه به       

محیطی آن ها ضروري است. استفاده از این محصول ها در بتن از یک سو به عنوان راهکارهاي مناسب در 

راستاي توسعه پایدار و حفظ شرایط مطلوب محیطی و از یک سوي دیگر به عنوان جایگزین مناسب ودر 

واردي که می تواند به عنوان دسترس بخشی از سیمان پرتلند در بتن مطرح شده است. یکی دیگر از م

  جایگزین مناسب براي سیمان در بتن مورد استفاده قرار گیرد ماده ي معدنی والستونیت است.
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یک ماده معدنی با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مطلوب است که در کشور  )3CaSiO(والستونیت      

قابل توجهی به عمل نیامده است. این ماده ما به فراوانی یافت می شود. با این حال در این زمینه تحقیق 

معدنی در صنعت سرامیک و پالستیک مورد استفاده قرار گرفته و استفاده از آن در ساخت بتن کمتر 

  .مورد توجه بوده است

  

  :اهداف تحقیق -3- 1

جمله پایه از آنجا که دوام بتن هاي در مجاورت یون سولفات نظیر ابنیه موجود در مسیر راه ها و از       

هاي پل و خوردگی شیمیایی ناشی از یون هاي سولفات موجود در خاك و آب مجاور اعضاي بتنی یکی از 

مشکالت اساسی سازه هاي بتن آرمه می باشد، سعی می شود دوام بتن هاي در مجاورت محیط هاي 

لفات در خاك و یا آب کم خورنده با استفاده از مواد افزودنی بهبود یابد. با توجه به اینکه غلظت یون سو

است و خوردگی ناشی از آن نیاز به زمان زیادي دارد، جهت بررسی اثر یون سولفات بر بتن در مدت 

زمانی بسیار کوتاهتر در محیط آزمایشگاه باید از آزمایش هاي تسریع شده استفاده کرد که این عمل با 

  افزایش غلظت یون سولفات انجام می شود.

ز مواد افزودنی تنها به حل مشکل یون سولفات محدود نمی شود، بلکه جهت بهبود بسیاري استفاده ا      

از خواص بتن از جمله کارایی، گیرش، دوام، نفوذپذیري، مقاومت فشاري، خمشی، الکتریکی، مقاومت در 

، برابر خوردگی، یخ بندان، یخ زدگی و آب شدگی، ضربه، آتش، کاهش گرماي هیدراتاسیون، سبز شدگی

که در این پژوهش هدف، رسیدن به یک  خزش، جمع شدگی و ..... می توان از مواد افزودنی استفاده کرد.

تاکنون تحقیقات در محیط معمولی و سولفاته می باشد.  ،طرح اختالط بهینه براي کاهش نفوذپذیري بتن

از خوردگی سولفات ها زیادي در مورد تاثیر مواد افزودنی و پوزوالنی مختلف در فرآیند تخریب ناشی 

امروزه وجود مناسب  در صنعت ساختمان والستونیت می باشد.  انجام شده است. یکی از افزودنی هاي

منابع در دسترس والستونیت در کشورمان و مزیت هاي استفاده از این ماده به عنوان جایگزین مناسب 

ین ماده در صنعت ساختمان را به سیمان در بتن و سازگاري آن با محیط زیست، ترویج استفاده از ا

عنوان راهکاري مناسب در راستاي توسعه پایدار و حفظ محیط زیست نمایان می سازد. همچنین 

میکروسیلیس محصول جانبی کارخانه هاي تولید فرو آلیاژ هاي سیلیکونی است که در سال هاي اخیر به 

  .مطرح شده است ،بتن عنوان جایگزین مناسب و در دسترس بخشی از سیمان پرتلند در

  

  :تحقیق پیشینه -4- 1

  :بررسی تاثیر والستونیت بر مقاومت فشاري بتن -4-1- 1

میباشد و سنگدانه مصرفی ماسه شسته و شن  1در تحقیقی سیمان بکار رفته از نوع پرتلند تیپ      

مطلوبی دارد طبیعی شسته میباشد، آب مورد استفاده نیز آب شرب شهري که براي ساخت بتن کیفیت 

می باشد. فوق روان کننده از نوع کربوکسییلیک میباشد که داراي رنگ قهوه اي تیره بوده و غیر از 

  خاصیت روان کنندگی، خاصیت دیگري ندارد و در زمره روان کننده هاي خنثی محسوب میشود.
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عنوان پوزوالن و بررسی نتایج حاصل از آزمایش نشان می دهد که با افزایش والستونیت به       

افزایش پیدا کرده ولی اضافه  %14روز مقاومت فشاري حدود  7در سن  %5جایگزینی براي سیمان تا 

 %38و  %32تاثیر مثبتی ندارد و باعث کاهش مقاومت به میزان  %30و %20کردن این پوزوالن به میزان 

  نسبت به بتن شاهد شده است.

میباشد که میزان  %5راي جایگزینی سیمان توسط والستونیت روزه نیز درصد بهینه ب 28در سن       

از این ماده مقاومت فشاري به ترتیب  %30و  %20مقاومت فشاري را افزوده است ولی در جایگزینی  16%

کاهش یافته است. به عبارت دیگر با افزایش سن بتن تاثیر منفی افزودن والستونیت کاهش  %35و  27%

  افزایش یافته است. %5آن در درصد جایگزین و در مقابل تاثیر مثبت 

بهبود در مقاومت فشاري بتن با مشارکت والستونیت را میتوان به اصالح ساختمان میکروسکوپی       

  ).Norman et al., 1993(در مجاورت والستونیت نسبت داد ناحیه انتقال

همچنین واکنش پوزوالنی منجربه تولید سیلیکات کلسیم هیدراته و آلومینات کلسیم هیدراته به       

به  CSHمیباشد و کریستال هاي نسبتا بزرگی از  2Ca(OH)با  A12O3و  2SiOدلیل واکنش دو ماده 

ه هاي فربلورهاي کوچکتر و در نهایت به مجموعه اي متراکم تر و فشرده تر تبدیل می شوند که اندازه ح

و افزایش مقاومت فشاري را منجر  )Ransinchung and Kumar, 2010(آن بسیار کوچکتر شده است

  میشود.

  :بررسی تاثیر والستونیت بر مقاومت خمشی بتن - 4-2- 1

ز تحقیقات یکی از مهمترین اثرات والستونیت افزایش مقاومت خمشی بتن می باشد که در بسیاري ا      

آزمایشات نشان دادند که با افزایش میکروفیبرهاي  ).Norman et al., 1994(استبه آن اشاره شده 

درصد جایگزین سیمان می توان به باالترین مقاومت خمشی دست یافت. در  5/11والستونیت تا 

تحقیقاتی که به ترتیب از میکرو فیبرهاي والستونیت جایگزین سیمان و ماسه استفاده شده نشان می 

خمشی همراه است. آزمایشات به عمل  آمده نشان دادند که دهد که در هر دو حالت با افزایش مقاومت 

 42و 36ب روزه به ترتی 56و 28مقاومت خمشی در سن  %10نیت تا با افزایش میکروفیبرهاي والستو

  ).Renu et al., 2007(درصد افزایش می یابد

  :بررسی تاثیر والستونیت بر مقاومت کششی بتن - 4-3- 1

مواد سیمانی در طرح شاهد، به دلیل افزایش خلل و فرج، مقاومت کششی با افزایش نسبت آب به       

والستونیت  %5کمتر شده ولی مشاهده می شود که در تمام نسبت هاي آب به مواد سیمانی با جایگزینی 

به جاي سیمان مقاومت کششی نسبت به طرح شاهد بیشتر شده است. این افزایش مقاومت کششی را 
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والستونیت  %5ال هاي سوزنی شکل والستونیت نسبت داد. چنانچه بیش از می توان به شکل کریست

  جایگزین سیمان شود، مقاومت کششی افزایش می یابد.

آن می میزان مقاومت فشاري  %10همچنین میزان مقاومت کششی یک طرح مخلوط بتونی حدود       

  ).ASTM,1995(نه هاي ساخته شده صادق می باشدباشد که این اصل در تمام نمو

  :)طبق تحقیقات گذشتهاثرات والستونیت بر خواص بتن تازه ( - 4-4- 1

  :آب اختالط - 1- 4-4- 1

میزان آب مورد نیاز در بتن حاوي والستونیت همانند سایر پوزوالن ها با افزایش مقدار والستونیت       

منظور نیل به بیشترین مقدار افزایش می یابد. این افزایش بدلیل سطح ویژه زیاد والستونیت می باشد. به 

مراه یک کاهنده آب استفاده شود         بهبود مقاومت و نفوذپذیري، بتن حاوي والستونیت بایستی به ه

)Norman et al., 1994 ؛(Ransinchung et al., 2009.  

  :افت روانی -2- 4-4- 1

تی از روان کننده کارایی بتن بایسکارایی بتن با افزایش والستونیت کاهش می یابد که براي حفظ       

  ).Renu et al., 2007؛ Ransinchung et al., 2010(استفاده شود

    :زمان گیرش -3- 4-4- 1

آغاز و پایان زمان گیرش می افزایش میکروفیبرهاي والستونیت باعث کاهش در       

  .(Ransinchung et al., 2010(شود

  

  :شده اثرات والستونیت بر خواص بتن سخت - 4-5- 1

  :تخلخل - 1- 4-5- 1

افزایش والستونیت برحسب نوع آزمایش باعث تغییرات متفاوتی در تخلخل بتن می شود. تحقیقات       

اهش در فضاهاي خالی بتن انجام شده بر روي بتن روسازي نشان می دهد که افزایش والستونیت باعث ک

  ).Ransinchung et al., 2009(می شود

  :جذب آب -2- 4-5- 1
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. )Renu et al., 2007(یت باعث کاهش در جذب آب می شودافزایش میکروفیبرهاي والستون     

گرفته همین نتیجه حاصل شده همچنین در تحقیقاتی که بر روي بتن روسازي صورت 

  .Ransinchung et al., (2009(است

  :افت ساییدگی -3- 4-5- 1

  .)Renu et al., 2007(شودر بتن باعث افت ساییدگی می افزایش والستونیت د      

  :شکل پذیري -4- 4-5- 1

  .(Norman et al., 1994)داردی در بهبود شکل پذیري بتن افزایش والستونیت پیشرفت مهم      

  :چقرمگی -5- 4-5- 1

 - ربا افزایش والستونیت توانایی تغییر شکل بتن در ناحیه قبل و بعد از حداکثر بار در منحنی با      

  .)Norman et al., 1994(افزایش می یابدتغییر مکان 

  :جمع شدگی خشک - 6- 4-5- 1

 Renu et(یبرهاي والستونیت کاهش می یابدجمع شدگی ناشی از خشک شدن با افزایش میکروف      

al., 2007).  

  :اثرات والستونیت بر جنبه هاي دوام بتن - 4-6- 1

  :مقاومت در برابر سیکل ذوب و یخ -1- 4-6- 1

درصد  10انجام شده در این خصوص، نشان دادند که افزایش میکروفیبرهاي والستونیت تا تحقیقات       

 ,Sato and Beaudoin(درصد افزایش دهد 35والی را تا می تواند مقاومت در برابر گرما و سرماي مت

توسط دیگر همچنین تاثیر مطلوب والستونیت بر مقاومت بتن در معرض گرما و سرماي متوالی  ).2003

  ).Renu et al., 2007(محققین بیان شده است

  :مقاومت در برابر حمله سولفات ها - 2- 4-6- 1

  .(Renu et al., 2007)حمله سولفات ها افزایش می یابدبا افزایش والستونیت مقاومت در برابر       

  :مقاومت در برابر نفوذ یون کلر - 3- 4-6- 1

گرفت، نشان داد که با افزایش میکروفیبرهاي در تحقیقاتی که بر روي بتن روسازي صورت       

  ).Renu et al., 2007(می شود والستونیت مقاومت در برابر نفوذ یون کلر بیشتر
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 %0.01و  HCI از 4SO2H ،0.5%از  1-2%نسبت به محیط هاي خورنده مختلف (مقاومت شیمیایی       

ناخالصی هاي ارگانیک تست شده است) براي نمونه ها با افزایش میزان والستونیت افزایش می یابد،  از

افزایش مقاومت شیمیایی به احتمال زیاد ناشی از الیه اي است که به عنوان فعل و انفعال مکانیکی 

توده مخلوط ها) براي (  %5/12شیمیایی با یک محیط توده اي شکل می گیرد. والستونیت در افزودن 

سفتی عملکردي همچون یک محرك را ایفا می کند. در نتیجه، مقاومت این ترکیب به توان این الیه 

تایید کرده است که شکل گیري کریستال هاي  XRDشکل گرفته بستگی دارد. تجزیه و تحلیل تست 

شد. در نتیجه، نفوذ و ترکیب ها و سیلیس هیدراته شده حاصل ار سفتی ترکیب هاي پورفیریت می با

ابند و رویه خوردگی کند می ضریب انتشار یک ماده در یک محلول توده اي به شدت کاهش می ی

  ).Jahim, 2010(شود

  :ارزیابی جذب آب و نفوذ یون کلرید در بتن حاوي والستونیت و میکروسیلیکا -4-7- 1

 & G.D.Ransinchung, Brindمطالعاتی در خصوص ارزیابی جذب آب و نفوذ یون کلرید توسط       

Veerendra Kumar انجام شده است(Ransinchung et al., 2010).  که در این پژوهش پنج نسبت

مخلوط بتن نهایی شده شامل مخلوط کنترل براي جذب آب اشباع، نرخ جذب آب، ضریب جذب آب و 

 %5/7از والستونیت و  %15نفوذ کلرید بررسی شده است. نتایج آزمایش حاکی از آن است که تا حدود 

میکروسیلیکا می تواند به صورت مفید با سیمان مخلوط شود تا به طور چشمگیري استحکام بتن در برابر 

آب اشباع، آب را به دلیل کاهش فضاي روزنه و بهسازي ریزساختار بهبود بخشد. کاهش سریع جذب 

مشاهده شده است. وقتی والستونیت و  5Mو 3M ،4Mروز براي  28وتا  2Mو  1Mروز براي  60تا

 5Mمیکروسیلیکا در مخلوط بتن یکپارچه(همبسته) شد، استحکام در برابر آب به طرز قابل توجهی براي 

روز محافظت رطوبت، 7افزایش یافت. کاهش سریع نرخ آغازین و ثانویه جذب آب تاحدود   4Mمتعاقب با

روز و بعد از آن قابل  28تا 4M ،5Mتعدیل شد اما براي  1M ،2M ،3Mمشاهده شد بعد از آن که براي 

توجه بود. درصد نرخ آغازین و نرخ ثانویه با زمان محافظت کاهش می یابد، درنتیجه نرخ ثانویه با افزایش 

 5روز براي 7زمان محافظت به نرخ اولیه نزدیکتر می شود. ضریب جذب آب به صورت چشمگیري تا 

بیشتر از مخلوط کنترل بوده  2M ،3M ،4M ،5Mگزینه کاهش یافته است. به طور نسبی کاهش براي 

است. این آزمایشات روي جذب آب اشباع، نرخ جذب آب و ضریب جذب اب تایید می کند که حفاظت 

بهترین مخلوط نمونه بوده و  5Mطوالنی مدت منجربه کاهش در فضاي روزنه ها در بتن می شود و اینکه 

روز افزایش  می یابد. نمونه  7ان آبگیري بویژه بعد از بوده است. نفوذ کلرید با افزایش زم 4Mبعد از آن 

5M)15%  ،میکروسیلیکا)  که کمترین نفوذ را شامل شد بیان کننده ي این است که  %5/7والستونیت

  تصفیه(بهسازي) ریزساختار، منجربه بهبود یافتن مشخصه هاي دوام بتن می شود. 

  

  : طرح اختالط نمونه هاي مورد آزمایش2-1جدول 
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  : نتایج درصد جذب آب اولیه3-1جدول 

  

  

  : نتایج نفوذ یون کلر4-1جدول 

  

  والستونیت: حاويروي بتن بر  مطالعات دوام  -4-8- 1

 2015و همکاران در سال  Pawan Kallaمطالعات در خصوص دوام بتن داراي والستونیت توسط       

الستونیت با نسبت آب به سیمان کم، افزایش وانجام شده است. که از این پژوهش نتیجه شده است که با 

وزن سیمان،  %10باعث کاهش نفوذپذیري در بتن شده است همچنین جایگزینی والستونیت به میزان 

  .باعث افزایش مقاومت فشاري نسبت به نمونه شاهد گردیده است
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  روزه 28: نتایج نفوذپذیري 1- 1نمودار                                90: نتایج مقاومت فشاري 2- 1رنمودا           

  

      

  

  

  فصل دوم
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ویژگی ها و 

  کاربرد
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  :بتن  2-1

) و یا مواد پر کننده می از مصالح درشت دانه و ریز دانه (سنگدانه هابتن یک ماده مرکب، متشکل       

باشد که به کمک سیمان یا مصالح چسباننده که فضاي بین ذرات سنگدانه را پر می کنند به همدیگر 

چسبیده و ساختار مالت را تشکیل می دهند. سنگدانه ها معموال از تخته سنگ هاي طبیعی و یا سنگ 

یمان، سنگدانه ها را به هم می هاي شکسته و خرد شده و یا از شن هاي طبیعی بدست می آیند. س

چسباند. مصالح دیگري همچون والستونیت، میکروسیلیس و یا نانوسیلیس و ... نیز ممکن است به عنوان 

  چسباننده استفاده گردند. 

  :سنگدانه ها   2-2

نه سنگدانه ها ثبات ابعادي و فیزیکی و مقاومت سایشی را براي بتن فراهم می آورند. سنگدانه ها       

تنها مقاومت و دوام بتن را فراهم می کنند، بلکه خواص فیزیکی و مکانیکی بتن را نیز تحت تاثیر قرار می 

دهند. سنگدانه ها به عنوان مواد پر کننده عمل کرده و از هزینه بتن می کاهند. سنگدانه ها باید سخت، 

شند. آنها نباید با سیمان و یا هر یک قوي و آزاد از ناخالصی هاي مضر بوده و پایداري شیمیایی داشته با

از مواد تشکیل دهنده بتن وارد واکنش گردند. آنها باید از ناخالصی ها و مواد آلی که ممکن است روند 

  . ت تاثیر قرار دهند آزاد باشندهیدراتاسیون سیمان را تح

نگدانه ها می باشد. اندازه کارایی، مقاومت، دوام و نفوذپذیري بتن تا حد زیادي تحت تاثیر ویژگی س      

و دانه بندي سنگدانه ها در طرح اختالط براي یک پروژه خاص مهم می باشند، زیرا آنها می توانند کارایی 

بتن تازه و مقاومت بتن سخت شده را تحت تاثیر قرار دهند. تخلخل سنگدانه ها و ظرفیت جذب آنها 

  .تحت تاثیر قرار می دهدوالی را مقاومت بتن در سیکل هاي انجماد و ذوب مت

  :خواص مورد نیاز سنگدانه ها جهت طرح اختالط  1- 2-2

قبل از طراحی یک مخلوط خاص براي هر پروژه ساخت و ساز، خواص معینی از مصالح و سنگدانه ها       

باید شناخته شود. این خواص شامل شکل، دانه بندي، مقدار رطوبت، وزن واحد، وزن مخصوص، نسبت 
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Abstract: Today, Availability of Wollastonite resources in our country and advantages of 

applying it as a Cement alternative in concrete and its compatibility with the environment 

promotes its application in construction industry as an appropriate material in line with the 

strategy sustainable development and preserving environment. Also microsilica is the 

byproduct of manufacturing factory ferro silicon alloys that raised as an appropriate and 

available alternative to the part of portland Cement in concrete. On this study we were to 

investigate the effect of addition of Microsilica and Wollastonite to the fresh concrete, and 

also, the mechanical properties and durability parameters of hardened concrete in sulfate 

environment. In order to achieve these objectives, in the experimental studies program, 

compressive strength, permeability, water absorption ratio and ultrasound have been used. 

The results indicated that addition of 7.5 percent Wollastonite and 7 percent Microsilica 

could be effective in improving mechanical properties. And also Wollastonite could 

increase the durability of concrete against grinding process which reduces the incremental 

compressive strength in higher ages. Microsilica and Wollastonite, with filling the voids 

between larger particles, minimize the porosity and reduce the permeability to a large 

extent. As well, Addition of 7.5% Wollastonite and 7% Microsilica to the mixture, can 

increase the modulus of elasticity of the concrete.  
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