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دوام سیمانهای دو و سه جزئی در برابر پدیده واکنش قلیایی سیلیسی سنگدانه


ابراهیم قیاسوند

عضو هیئت علمی دانشکده فنی کبودراهنگ ،دانشگاه بوعلی سینا
طیب ملکی
دانشجوی کارشناسی ارشد عمران (گرایش مهندسی و مدیریت ساخت) ،دانشگاه آزاد اسالمی – واحد اراک

چکیده
در سالهای اخیر ،با توجه به مالحظات زیست محیطی و اقتصادی و اهمیت توجه به توسعه پایدار ،ضرورت جایگزینی بخشی از کلینکر
سیمان با افزودنیهای معدنی مناسب نظیر پودر سنگآهک ،پوزوالنهای طبیعی و مصنوعی ،سربارهها و  ،. . .به خوبی درک شده است.
مقاله حاضر به ارزیابی برخی خصوصیات فیزیکی و دوام سیمان های پرتلند ،پرتلند آهکی ،پرتلند پوزوالنی و پرتلند پوزوالنی – آهکی
در برابر واکنش قلیایی سیلیسی سنگدانهها پرداخته است .جهت انجام این پژوهش ،پس از تهیه سنگدانههایی نسبتاً فعال از حیث واکنش
قلیایی سیلیسی ،که در یکی از پروژههای کشور استفاده شده بود ،اقدام به انجام آزمایشهایی چون غلظت نرمال و زمان گیرش خمیرهای
سیمان ،انبساط تسریعشده نمونه های منشوری مالت در محلول سود و تغییرات مقاومت فشاری نمونههای مکعبی مالت در محیطی مستعد
انجام این واکنش ،نمودیم .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد ،دوام سیمانهای آمیخته حاوی پوزوالن تراس به مقدار قابل
مالحظهای از سایر سیمانهای مورد بررسی باالتر است .ضمناً ،نتایج حاصل از روش انبساط تسریعشده مالت ،با روش جدید استفاده شده
در این پژوهش ،انطباق نسبتاً خوبی داشت.
واژههای کلیدی :واکنش قلیایی سیلیسی ،پودر سنگآهک ،تراس ،مقاومت فشاری ،انبساط تسریعشده.
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ابراهیم قیاسوند ،طیب ملکی

 -1مقدمه

میشود ] .[2از عمدهترین روشهاي جلوگیري از واكنش قلیایی

پدیده واكنش قلیایی سنگدانهها واكنشی است شیمیایی ،كه بین سنگدانهها میتوان به عدم استفاده از سنگدانههاي واكنشزا،
یون هیدروكسید و برخی از انواع سنگدانههاي موجود در بتن اتفاق محدود نمودن مقادیر قلیاییهاي سیمان و استفاده از مواد مکمل
میافتد .یون هیدروكسید به صورت هیدروكسید سدیم و پتاسیم سیمانی (خصوصاً مواد پوزوالنی) اشاره نمود .البته تاثیرگذاري و
در سیمان پرتلند یافت میشود .آب نیز به عنوان یکی از مواد اصلی درصد مقدار بهینه هر ماده پوزوالنی ،باید طی آزمایشهایی تعیین
بتن ،نقش یك كاتالیزور را در این واكنش ایفا كرده و باعث تسریع شود .این میزان بهینه ،بستگی به مقدار واكنشپذیري سنگدانهها
آن میشود.

و كیفیت و تركیب مواد پوزوالنی دارد.

این واكنش می تواند به سه شکل در بتن رخ دهد .در حالت اول در چند دهه اخیر به دالیلی چون باالبودن هزینه تأمین انرژي،
كه واكنش قلیایی سیلیسی نام دارد ،این واكنش بین یون كاهش آالیندگی صنعت سیمان ،استفاده بهینه از منابع طبیعی و
هیدروكسید موجود در سیمان و سنگدانههاي سیلیسی ،سیلیسی بهبود پایایی محصوالت پایه سیمانی ،استفاده از سیمانهاي آمیخته
چخماقی ،بلورهاي آتشفشانی و مانند اینها اتفاق میافتد .در طی روبه افزایش است .به طور مثال ،یکی از پر مصرفترین سیمانهاي
این نوع واكنش ،یك ژل سیلیکاتی در بتن ایجاد شده كه قابل آمیخته در سطح قاره اروپا ،سیمان پرتلند آهکی است ] .[9غالب
انبساط بوده و سبب وقوع تورم و ترك در بتن میشود .در شکل مطالعات انجامشده در حوزه پایایی محصوالت ساخته شده از این
 ،1شکلگیري این ژل و چگونگی گسترش ترك در داخل خمیر نوع سیمان و یا سیمانهاي چند جرئی حاوي پودر سنگآهك ،بر
سیمان تحت اثر این واكنش مخرب نمایش داده شده است.

دوام آنها در محیطهاي سولفاتی متمركز شده است .از اینرو،

در صورتی كه میزان سنگدانههایی كه از موادي چون شن چرتی تاكنون مطالعات بسیار محدودي در ارتباط با دوام محصوالت پایه
تشکیل شدهاند در بتن بین  1تا  5درصد باشد ،انبساط بتن سریعتر سیمانی ساخته شده از این نوع سیمانها در برابر پدیده واكنش
شده و پس از  11سال تركهایی در بتن دیده میشود .این نوع از قلیایی سنگدانهها انجام شده است ] .[8اما در در رابطه با كنترل
واكنش را میتوان شایعترین حالت واكنش قلیایی سنگدانهها واكنش قلیایی سنگدانهها توسط مواد پوزوالنی ،مطالعات متعددي
دانست .برخی محققین این واكنش را ناشی از تمركز یونهاي توسط محققین داخلی و خارجی انجام شده است .به طور مثال،
هیدروكسید در محلولهاي منفذي میدانند .حالت دوم (واكنش  Karakurtو همکاران ] ،[7اثر مثبت استفاده از پوزوالن زئولیت،
قلیایی سیلیس – سیلیکاتی) ،بیشتر به دلیل وجود كوارتز رخ داده رمضانیانپور و همکاران ] ،[11اثر مثبت استفاده از پوزوالن
و طی آن عالوه بر بتن ،سنگدانههاي درشت بتن نیز دچار انبساط خاكستر بادي برنج و حسنپور و همکاران نیز ] ،[11اثر مثبت
میشوند .تحت اثر این نوع واكنش ،تركهاي بتن پس از گذشت استفاده از پوزوالن تراس را در كنترل این واكنش مخرب بوضوح
بیش از  21سال ،قابل رویت است .حالت سوم از این واكنش نشان دادند.
(واكنش قلیایی كربناتی) ،بین سنگآهك دولومیت و یون مقاله حاضر به ارزیابی برخی خصوصیات فیزیکی و دوام سیمان-
هیدروكسید رخ داده و فراوانی آن در مقایسه با دو حالت قبلی هاي پرتلند ،پرتلند آهکی ،پرتلند پوزوالنی و پرتلند پوزوالنی –
كمتر میباشد .تحت اثر این واكنش ،پس از گذشت پنج سال از آهکی در برابر پدیده قلیایی سنگدانهها پرداخته است .جهت انجام
عمر بتن ،تركهایی در آن ایجاد میشود ].[1-8

این پژوهش ،پس از تهیه سنگدانههایی كه از حیث واكنش قلیایی

به طور كلی عالئم مشترك در تشخیص واكنش قلیایی سنگدانهها سیلیسی در رده مشکوك قرار داشتند ،اقدام به انجام آزمایشهایی
را می توان به دو دسته عالئم اولیه و نهایی تقسیم نمود .در ابتداي چون غلظت نرمال ،زمان گیرش ،انبساط تسریعشده نمونههاي
وقوع این پدیده مخرب ،عالئمی چون تركهاي نقشهاي ،منشوري مالت در محلول سود و تغییرات مقاومت فشاري نمونه-
سفیدك ،ایجاد یك پوسته سخت روي بتن و حلقههاي سفید رنگ هاي مکعبی مالت (كه در محیطی مستعد انجام این واكنش قرار
در اطراف ذرات سنگدانه بروز میكند .پس از تداوم این واكنش ،داشتند) نمودیم .یکی از اهداف این پژوهش ،ارائه روشی نوین
عالئمی دیگر نظیر تركهاي شدید وكاهش مقاومت بتن نمایان جهت ارزیابی دوام مالتهاي ساخته شده در برابر این پدیده
 / 88تحقیقات بتن ،سال یازدهم ،شمارۀ اول

دوام سیمانهاي دو و سه جزئی در برابر پدیده...

مخرب بوده است؛ بررسی تغییرات مقاومت فشاري نمونههاي معرفی برنامه آزمایشگاهی ،ارائه نتایج بدست آمده در این پژوهش
مکعبی مالت در همین راستا صورت گرفته است .در ادامه ،به و تفسیر آنها پرداختهایم.

شکل  -1شکلگیري ژل و گسترش ترك در بتن []1

 -2برنامه آزمایشگاهی

جدول - 1معرفی سیمانهاي مورد مطالعه شده در این پژوهش

 -1-2مصالح مصرفی
سیمان پرتلند نوع دو مورد استفاده در این پژوهش ،از كارخانه

اجزاي سازنده (بر حسب درصد)
سیمان

پودر سنگ-

پوزوالن

آهك ()LP

تراس ()T

پژوهشگران قرار گرفت .مصالح سنگی مصرفی در مطالعه حاضر

100C

111

-

-

(جهت انجام آزمایش تسریعشده واكنش قلیایی سیلیسی سنگدانه-

95C+5L

75

5

-

90C+10L

71

11

-

80C+20L

81

21

-

95C+5T

75

-

5

90C+10T

71

-

11

فیزیکی و شیمیایی اجزاي سازنده این سیمانها در جدول  2قابل

80C+20T

81

-

21

75C+20L+5T

مالحظه است .ضمناً منحنیهاي دانهبندي سیمان پرتلند نوع دو،

95

21

5

75C+15L+10T

95

15

11

هگمتانه همدان تهیه شد .همچنین سنگآهك و پوزوالن طبیعی

نام سیمان

نوع دو
()C

مصرفی (پوزوالن تراس) نیز توسط كارخانه سیمان تهران در اختیار

ها) ،از مصالح حاصل از حفاري تونل انتقال آب سد گاوشان تهیه
شد .سیمانهاي مورد مطالعه در این مقاله ،شامل سیمانهاي پرتلند
نوع دو ،پرتلند آهکی ،پرتلند پوزوالنی و پرتلند پوزوالنی  -آهکی
بوده كه در جدول  ،1معرفی شدهاند .عالوه بر این ،مشخصات

پودر سنگآهك و پوزوالن طبیعی مصرفی در این پژوهش
(پوزوالن تراس) در شکل  ،2قابل مالحظه است.
 2-2روش انجام آزمایشها
در پژوهش حاضر ،آزمایشهاي تقاضاي آب (غلظت نرمال) ،زمان
گیرش ،انبساط تسریعشده نمونههاي منشوري مالت در محلول
سود و تغییرات مقاومت فشاري نمونههاي مکعبی مالت (كه در
محیطی مستعد انجام این واكنش قرار داشتند) انجام شده است .در
ادامه ،روش انجام و جزئیات مربوط به این آزمایشها ذكر شده
است :

شکل  -2منحنی دانهبندي سیمان ( ،)Cپودر سنگآهك
( )LPو پوزوالن طبیعی ()T
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 -1-2-2میزان تقاضای آب

نمونهها پس از عملآوري رطوبتی به مدت هفت روز ،در محفظه-

میزان تقاضاي آب سیمانها ،با استفاده از روش آزمایش تعیین اي با دماي  41درجه سلسیوس و رطوبت بیش از  71درصد ،به
غلظت نرمال خمیر سیمان ] ،[12بدست آمد.

مدت یكسال قرار گرفتند و تغییرات مقاومت فشاري نمونهها تا
یكسال مورد ارزیابی قرار گرفت .الزم به ذكر است جهت تسریع

 -2-2-2زمان گیرش سیمانها

در وقوع واكنش قلیایی سنگدانهها ،مقداري سود حین ساخت

 زمان گیرش سیمانها با استفاده از روش آزمایش تعیین زمان نمونههاي مکعبی مالت به سیستم افزوده شد (در همه طرحگیرش سیمان توسط سوزن ویکات ] ،[11تعیین شد.
مخلوطها ،مقدار سود معادل برابر با  2درصد در نظر گرفته شد).
عالوه بر این ،رطوبت و دماي نسبتاً باال در این محفظه نیز ،شدت
 -3-2-2آزمایش تسریعشده انبساط نمونههای منشوری واكنش را تشدید میكند.
مالت در محلول سود
جهت تأمین  %2سود معادل در نمونههاي مورد بررسی،
این آزمایش مطابق با روش استاندارد  [14] ASTM C1567هیدروكسید سدیم به صورت محلول در آب اختالط به طرح
انجام شد .با توجه به جایگزینی بخشی از سیمان با پوزوالن طبیعی مخلوط نمونههاي مالت اضافه شد.
تراس و پودر سنگآهك و جهت دستیابی به نتایج دقیقتر ،در ادامه و به عنوان نمونه ،محاسبات مرتبط با میزان سود مورد نیاز
قرائتهاي تغییر طول تا سن  15روز ادامه یافت.
جهت حلشدن در آب اختالط ،براي طرح  ،90C+10Lذكر شده
است .الزم به ذكر است محاسبات ارائه شده در ذیل ،از استاندارد
 -4-2-2تغییرات مقاومت فشاری نمونههای مکعبی  ،ASTM C1293الگوبرداري شده است.
مالت در محیط مستعد انجام واکنش قلیایی سیلیسی در صورتی كه فرض كنیم براي ساخت هر طرح مخلوط مالت ،از
سنگدانهها

 1111گرم سیمان استفاده كنیم؛ میتوان محاسبات را به نحو ذیل

معموالً خسارات وارده بر بتن یا محصوالت پایه سیمانی ناشی از انجام داد :
واكنش مخرب قلیایی سنگدانهها در اثر چندین عامل همزمان الف) تعیین میزان قلیایی موجود در  1111گرم سیمان بر حسب
بوجود میآید و در صورت عدم وجود حتی یکی از این عوامل ،درصد :
این واكنش رخ نخواهد داد .محققین معتقدند جهت انجام این

×0.9×(Na2Oeq)C+0.1×(Na2Oeq)LP=0.9×0.994+0.1
0.295=0.9241

مصرفی تأمین میشوند) الزم است ] [1عالوه بر این با افزایش زمان

%2 – %0.9241 = %1.0759

واكنش ،وجود توأمان رطوبت (هر چه بیشتر ،واكنش شدیدتر) ،ب) میزان قلیایی مورد نیازكه باید به سیستم اضافه شود تا مقدار
سنگدانههاي واكنشزا و قلیاییها در سیستم (كه معموالً از سیمان قلیایی كل ،به  %2برسد:
و دماي محیط نیز ،بر شدت این واكنش افزوده میشود.

پ) تعیین مقدار قلیایی مورد نیاز باید بصورت  ،Na2Oبه آب

با توجه به توضیحات فوق در این پژوهش ،جهت ارزیابی دوام اختالط اضافه شود :
محصوالت پایه سیمانی در برابر واكنش قلیایی سیلیسی سنگدانهها همانطور كه میدانیم :
( ،)ASRاز روشی ابداعی استفاده گردید .به این منظور ،محفظهاي كه
در آن امکان تنظیم رطوبت و دما به صورت توأمان وجود داشت ،تهیه
شد .سپس نمونههاي مکعبی مالت (به ابعاد  5×5×5سانتیمتر) مشابه با

Na2O + H2O → 2NaOH
Molecular Weight of Na2O : 61.98
Molecular Weight of NaOH : 39.997
لذا مقدار هیدروكسید سدیمی ( )NaOHكه باید در داخل آب

طرح مخلوط مشروح در استاندارد  ،[14] ASTM C1567با اندكی اختالط حل شود ،به ترتیب زیر بدست میآید :
تفاوت تهیه شد.
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=13.886gr

× 1000

1.0759
100

×

39.997
61.98

× 2

دوام سیمانهاي دو و سه جزئی در برابر پدیده...

جدول  -2مشخصات فیزیکی و شیمیایی اجزاي سازنده سیمانهاي مورد بررسی
تراس

پودر سنگ

سیمان

()T

آهک ()LP

()C

7.43

41.68

1.4

)LOI (%

-

-

-

)Free water (%

69.38

-

-

-

Combined water
)(%

1.61

2.46

-

-

-

SiO2 + Insoluble
)water (%

12.66

1.55

4.52

-

91.1

-

)CaCo3 (%

2.16

0.45

3.69

Ferric oxide
)(Fe2O3) (%

-

0.09

-

)TOC (%

-

0.03

2.26

Sulphate oxide
)(SO3) (%

-

0.14

-

Clay Content
)(gr/100 gr

1.905

0.151

0.72

Potassium oxide
)(K2O) (%

-

0.37

-

Moisture
)Content (%

1.513

0.196

0.52

Sodium oxide
)(Na2O) (%

2.32

2.68

3.21

Specific Gravity

-

-

0.15

Titanium oxide
)(TiO2) (%

8500

7800

3350

)Blaine (cm2/gr

-

-

0.05

Phosphorus oxide
)(P2O5) (%

مشخصه

تراس

پودر سنگ

سیمان

()T

آهک ()LP

()C

2.99

51.01

63.54

Calcium oxide
)(CaO) (%

2.48

21.44

Silicon dioxide
)(SiO2) (%

1.48

Magnesium oxide
)(MgO) (%
Aluminium oxide
)(Al2O3) (%

مشخصه

 -3شرح و تفسیر نتایج

عالوه بر این ،زمانهاي گیرش اولیه و نهایی سیمانهاي پرتلند

 -1-3تقاضای آب و زمان گیرش

آهکی حاوي تا  11درصد پودر سنگ آهك ،در مقایسه با سیمان

نتایج تقاضاي آب و زمانهاي گیرش خمیرهاي سیمان مورد شاهد ،اندكی كاهش یافته است .اما در كلیه سیمانهاي حاوي
بررسی در جدول  1قابل مالحظه است .با دقت در این نتایج پوزوالن طبیعی تراس و سیمان پرتلند آهکی حاوي  21درصد پودر

مالحظه میشود تقاضاي آب در سیمانهاي حاوي پودر سنگ -سنگ آهك ،تا حدودي افزایش یافته است.
آهك به میزان ناچیزي نسبت به سیمان پرتلند كاهش یافته است .تسریع در وقوع گیرش خمیرهاي سیمان حاوي مقادیر كم پودر
این موضوع را میتوان به پدیده رقیقسازي كلینکر (كاهش جزء سنگآهك را میتوان به غلبه اثر مثبت پدیده هستهزایی غیرهمگن
فعالتر) نسبت داد .این یافته توسط محققین دیگري نیز گزارش بر اثر منفی رقیقسازي كلینکر نسبت داد .اما تأخیر در گیرش سایر
شده است ] .[8 ،15-17اما در سیمانهاي حاوي تراس (سیمانهاي سیمانها را میتوان به غلبه اثر منفی رقیقسازي كلینکر بر اثر مثبت
پرتلند پوزوالنی و پرتلند پوزوالنی – آهکی) ،به دلیل جذب آب پدیده هستهزایی غیرهمگن نسبت داد.
باالي این پوزوالن طبیعی افزایش قابل توجهی داشته است .بیشترین ضمناً در سیمانهاي حاوي تراس ،این موضوع به دلیل كمبودن
میزان تقاضاي آب بین تمامی سیمانهاي مورد بررسی به سیمان سرعت انجام واكنشهاي این سیمانها در مقایسه با سایر نمونهها،
پرتلند پوزوالنی حاوي  21درصد تراس مربوط بوده كه این میزان تشدید شده است .الزم به ذكر است زمانهاي گیرش اولیه و نهایی
حدود  22درصد از تقاضاي آب سیمان شاهد (پرتلند) ،بیشتر بوده كلیه سیمانهاي مورد بررسی ،در محدوده مجاز تعریف شده در
است.

استانداردهاي بینالمللی ] [21-21و ملی ایران ] [22-21قرار دارد.
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جدول  - 1مقادیر تقاضاي آب و زمانهاي گیرش اولیه و ثانویه

درصد تراس میباشد .افزایش میزان انبساط در سیمانهاي حاوي

تقاضاي

گیرش اولیه

گیرش نهایی

پودر سنگآهك ،با افزایش میزان این پودر را میتوان به تضعیف

آب ()%

(دقیقه)

(دقیقه)

خواص مکانیکی این سیمانها با افزایش این ماده معدنی نسبت داد.

100C

23

185

265

 Hobbsدر سال  ،1781نشان داد زمان وقوع واكنش قلیایی

95C+5L

22.6

175

250

90C+10L

22.4

180

262

این پدیده را از قبیل بروز ترك و انبساط ،حذف نماید ] .[24در

80C+20L

22

190

271

پژوهش حاضر نیز مالحظه شد رفتار نمونههاي ساخته شده از

95C+5T

24.5

192

270

میزان زیادي مشابه نمونههاي ساخته شده از سیمان پرتلند (نمونه-

90C+10T

26.2

195

272

هاي شاهد) است .همچنین بهبود عملکرد نمونههاي حاوي

80C+20T

28.1

199

275

75C+20L+5T

24

193

273

سایر محققین در خصوص افزایش دوام محصوالت ساخته شده از

75C+15L+10T

25.6

196

270

سیمانهاي پوزوالنی در برابر واكنش قلیایی سنگدانهها را تأیید

نوع سیمان

سنگدانهها در صورت استفاده از  5درصد پودر سنگ آهك،
اندكی به تأخیر میافتد اما در نهایت نمیتواند آسیبهاي ناشی از

سیمانهاي پرتلند آهکی حاوي تا  11درصد پودر سنگ آهك ،به

 -2-3انبساط تسریع شده نمونه های منشوری مالت

پوزوالن طبیعی تراس را میتوان به واكنش پوزوالنی بسیار موثر
این ماده نسبت داد .نتیجه بدست آمده در این پژوهش ،یافتههاي

مینماید .به عنوان مثال Hasparyk ،و همکاران ،نشان دادند
استفاده از پوزوالنهاي خاكستر پوسته برنج و دوده سیلیس به میزان

در شکل ( 1الف ،ب و ت) نتایج آزمایش تسریعشده انبساط نمونه -قایل توجهی در كنترل آسیبهاي ناشی از این پدیده ،موثر بوده
هاي منشوري مالتهاي مورد بررسی ارائه شده است .جهت انجام است ] .[25ضمناً میتوان جهت دستیابی به نتایج دقیقتر،
این آزمایش از یکی از سنگدانههاي مشکوك (از حیث دارابودن آزمایشهاي تکمیلی دیگري نظیر مطالعات دراز مدت نمونههاي
پتانسیل واكنش قلیایی سیلیسی) استفاده گردید .با دقت در نتیجه مالت و بتن و بررسی ریزساختار این نمونهها را با استفاده از تصاویر
بدست آمده مالحظه میشود میزان انبساط نمونههاي منشوري  SEMدر دستور كار قرار داد .به عنوان مثال Safeer ،و
مالت ساخته شده از سیمان پرتلند نوع دو در سن  14روز ،نزدیك همکاران] [28نشان دادند استفاده از پوزوالن مصنوعی خاكستر
به  1/2درصد بوده و سنگدانههاي مصرفی را میتوان بر اساس پوسته برنج در كنترل این پدیده بسیار مثمرثمر بوده است .این
استاندارد  ،ASTM C1567در رده مشکوك قرار داد .همچنین ،محققین عالوه بر انجام آزمایشهاي متداول (نظیر انبساط تسریع-
استفاده از سیمانهاي حاوي پودر سنگآهك نیز نتوانسته از وقوع شده نمونههاي منشوري مالت) ،با استفاده از تصاویر  SEMو
این واكنش به میزان قابل توجهی جلوگیري نماید و این دسته از آنالیز  ،EDSبر ارزش یافتههاي خود افزودند .نتایج آنالیز
سیمانها (با مقادیر تا  11درصد پودر سنگآهك) عملکرد نسبتاً ریزساختار انجام شده در پژوهش آنها نشان داد ،تركها در
مشابهی با سیمان پرتلند داشته است .اما استفاده از پوزوالن تراس نمونههاي حاوي پوزوالن خاكستر پوسته برنج به شدت كاهش

(هم در سیمانهاي پرتلند پوزوالنی و هم در سیمانهاي پرتلند یافته و یا حتی به صورت كامل حذف شده است .ضمناً در نمونه-
پوزوالنی – آهکی) به میزان قابل مالحظهاي منجر به كاهش هاي حاوي این پوزوالن ،نسبت پایین كلسیم به سیلیس با مقدار

انبساط شده است .نتایج حاصل نشان میدهد ،بیشترین و كمترین بیشتر آلومین ،منجر به كاهش میزان قلیایی در سیستم شده و به دنبال
میزان انبساط  15روزه ،به ترتیب ،مرتبط با سیمانهاي پرتلند آهکی آن انبساطهاي ناشی از واكنش قلیایی سنگدانهها كاهش یافته
حاوي  21درصد پودر سنگآهك و پرتلند پوزوالنی حاوي  21است.
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الف) مالت هاي ساخته شده از سیمان هاي پرتلند و پرتلند

ب) مالت هاي ساخته شده از سیمان هاي پرتلند و پرتلند

آهکی

پوزوالنی

پ) مالتهاي ساختهشده از سیمانهاي پرتلند و پرتلند پوزوالنی – آهکی
شکل  - 1نتایج انبساط تسریعشده نمونههاي منشوري مالتهاي مالتهاي مورد بررسی
 -3-3تغییرات مقاومت فشاری نمونههای مکعبی مالت نمونهها ،روند كسب مقاومت به شکلی دیگر بوده است .با دقت در
در محیطی مستعد وقوع ASR

شکل (-4الف) ،مالحظه میشود در نمونههاي ساختهشده از

در شکل ( 4الف ،ب و ت) نتایج تغییرات مقاومت فشاري نمونه -سیمانهاي پرتلند و پرتلند آهکی پس از گذشت ششماه از
هاي مکعبی مالت در محیطی مستعد وقوع واكنش قلیایی سیلیسی قرارگیري در محیط آزمایش ،افت مقاومت قابل مالحظهاي رخ
سنگدانهها ارائه شده است .شرح این محیط در بخش  2-2ارائه داده است .بیشترین میزان افت مقاومت ،مرتبط با نمونههاي ساخته
شده است .در این نمودارها ،عبارت  ،100C-NAمرتبط با نمونه -شده از سیمان پرتلند آهکی حاوي  21درصد پودر سنگآهك
هاي ساختهشده از سیمان پرتلند مصرفی در این پژوهش بوده كه بوده و
در حین ساخت ،به آن هیدروكسید سدیم اضافه نشده است .اما در تا  11درصد پودر سنگآهك ،عملکرد نسبتاً مشابهی با سیمان
سایر نمونهها ،جهت تأمین دو درصد سود معادل ،هیدروكسید پرتلند داشته است .همچنین استفاده از سیمانهاي پوزوالنی
نمونههاي ساخته شده از سیمانهاي پرتلند آهکی حاوي

سدیم به صورت محلول در آب اختالط به طرح مخلوط آنها (خصوصاً سیمانهاي حاوي بیش از  5درصد تراس) ،در جلوگیري
اضافه شده است .با دقت در نتایج ،مالحظه میشود پس از گذشت از وقوع افت مقاومت در نمونهها ،به شدت موثر بوده است .به طور
یكسال از آغاز قرارگیري نمونهها در محیط آزمایش ،مقاومت مثال ،در نمونههاي حاوي  21درصد پوزوالن طبیعی تراس نه تنها
فشاري نمونههاي  100C-NAبا شیب نسبتاً مالیمی روبه افزایش كاهش مقاومت رخ نداده ،بلکه این نمونهها در مقایسه با نمونه-
بوده است .به بیان دیگر ،در طرح  ،100C-NAمقدار قلیایی مورد هاي  100C-NAنیز ،از مقاومت باالتري برخوردارند .عملکرد
نیاز جهت تسریع در وقوع واكنش قلیایی سیلیسی ،كافی نبوده و مناسب نمونههاي ساختهشده از سیمانهاي پرتلند پوزوالنی را می-
این نمونهها روند طبیعی كسب مقاومت را طی نمودهاند .اما در سایر توان به واكنشهاي پوزوالنی پوزوالن طبیعی تراس نسبت داد.
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ضمناً ،با توجه به نتایج مندرج در شکل (-4پ) ،مالحظه میشود ،نتایج آزمایش هاي مشروح در بخش هاي  2- 1و  1-1این مقاله،
در سیمان پرتلند پوزوالنی – آهکی حاوي  11درصد تراس

ارتباط معناداري برقرار است .به بیان دیگر ،در هر دو بخش

( ،)75C+15L+10Tافت مقاومتی در گذر زمان رخ نداده و در یاد شده ،سیمان هاي حاوي پوزوالن تراس ،بهترین عملکرد را
نمونههاي ساخته شده از سیمان  ،75C+20L+5Tاندكی كاهش از خود نشان داده اند .با افزایش این پوزوالن ،رفتار در برابر
مقاومت پس از گذشت یكسال از آغاز قرارگیري در محیط

پدیده مخرب واكنش قلیایی سیلیسی سنگدانه ها بهبو د یافته و

آزمایش رخ داده است .عملکرد نسبتاً قابل قبول این سیمانها در

در طرف مقابل ،با افزایش پودرسنگ آهك ،از  11درصد به

برابر پدیده مخرب  ASRرا می توان به وجود پوزوالن طبیعی  21درصد با تضعیف قابل توجه رفتار نمونه ها در این پدی ده
مرغوب تراس نسبت داد .در خاتمه می توان عنوان نم ود ،بین مواجه شده ایم.

الف) نمونههاي مکعبی ساختهشده از سیمانهاي پرتلند و پرتلند

ب) نمونههاي مکعبی ساختهشده از سیمانهاي پرتلند و پرتلند

آهکی

پوزوالنی

پ) نمونههاي مکعبی ساختهشده از سیمانهاي پرتلند و پرتلند پوزوالنی  -آهکی
شکل  - 4نتایج تغییرات مقاومت فشاري نمونههاي مکعبی مالت در محیطی مستعد وقوع واكنش قلیایی سیلیسی سنگدانهها
 -4نتیجهگیری

پوزوالن طبیعی ،به طور قابل مالحظهاي افزایش یافته است.

مهمترین نتایج حاصل از این پژوهش را میتوان به صورت مندرج  -2در سیمانهاي حاوي مقادیر كم پودر سنگآهك ،زمان گیرش
در ذیل بیان نمود :

اندكی كاهش و در سیمانهاي حاوي مقادیر زیاد پودر سنگ-

 -1میزان تقاضاي آب در سیمان هاي حاوي پودر سنگآهك آهك و پوزوالن طبیعی تراس ،افزایش یافته است.
به میزان ناچیزي نسبت به سیمان پرتلند كمتر بوده اما در سیمان -1 -به نظر میرسد كه سیمانهاي حاوي مقادیر كم پودر

سنگ-

هاي حاوي پوزوالن طبیعی تراس ،به علت جذب آب باالي این آهك (تا  11درصد) از نظر قابلیت كنترل واكنش قلیایی سیلیسی
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Cement and Concrete Research, 40 (6), pp 892-897,
2010.

- سنگ، "اثر اندازه ذرات پوزوالن تراس،)1171( . ا،[ قیاسوند9]

 رفتاري مشابه با سیمانهاي پرتلند معمول (فاقد مواد،سنگدانهها
.جایگزین سیمان) داشته باشند

 به میزان آهك و مخلوط تراس – آهك در خواص مکانیکی و دوام مالت، افزودن پوزوالن طبیعی تراس به سیمانهاي آمیخته-4
 دانشگاه صنعتی، رساله دكتري،"قابل مالحظهاي دوام محصوالت پایه سیمانی ساخته از آنها را در هاي ساخته شده در برابر سولفات
. تهران، امیركبیر.برابر واكنش مخرب قلیایی سیلیسی سنگدانهها بهبود بخشیده است
Ramezanianpour AA,  بین نتایج آزمایشهاي انبساط تسریعشده نمونههاي منشوري-5

[8] Ghiasvand E,
Ramezanianpour AM., “Influence of grinding
method and particle size distribution on the
properties of Portland-limestone cements”
Materials and Structures, 48, pp 1273–1283, 2015.
[9] Karakurt C, Topçu I., “Effect of blended
cements produced with natural zeolite and industrial
by-products on alkali-silica reaction and sulfate
resistance of concrete” Construction and Building
Materials, 25, pp 1789–1795, 2011.

 غ؛، احمدي. م، مهديخانی. ك، ضرابی. ع،[ رمضانیانپور11]
"تولید بهینه خاكستر پوسته برنج و بررسی اثر بتنهاي ساخته شده
 چهارمین كنگره ملی،"با این خاكستر در پدیده واكنش قلیایی
.1189 ، دانشگاه تهران،مهندسی عمران
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Abstract
In recent years, with regards to the environmental and economic considerations and the
importance of sustainable development, it is well understood that part of the cement or clinker
must be replaced with other materials such as limestone powder, natural and artificial pozzolans,
slag, etc. in this paper, some physical properties and durability of Portland, Portland-pozzolan,
Portland-limestone and Portland-composite cements against alkali-silica reaction (ASR) are
studied. In order to, experiments were carried out cement paste including normal consistency and
time of setting and on cement mortar including accelerated expansion test and compressive
strength change of mortar cubes in situations where conditions are favorable for ASR. The results
show that durability of cements containing Trass is higher than others and Portland limestone
cement (PLC) having up to 10% limestone provides competitive properties with PC concretes.
Also, there is significant relation between results obtained by accelerated expansion test and new
method used in this study.
Keywords: Alkali-silica reaction (ASR), Limestone powder, Trass, Compressive strength,
Accelerated expansion.
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