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  بررسی تأثیر پوزوالن طبیعی چکنه و زئولیت بر خواص مکانیکی بتن
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 واحد زاهدان اسالمی دانشگاه آزادعمران سازه ارشد  کارشناس -4
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 خالصه

از جمله راه حل ها، . پروژه های عمرانی، محققان را به پژوهش بیشتر در خصوص تولید بتنی با مقاومت و دوام باال سوق داداستفاده گسترده از بتن در 

وجود پوزوالن ها در سیمان و تشکیل هیدرات های سیلیکاتی به صورت ژل . استفاده از افزودنی ها و پوزوالن های طبیعی و مصنوعی در بتن می باشد

کلینوپتیلولیت رایج ترین زئولیت طبیعی است که به عنوان . افزایش مقاومت و بهبود سایر خواص مکانیکی خمیر سیمان می گرددچسباننده سبب 

این پژوهش به  .پوزوالن در ترکیب بتن از طریق جایگزینی با سیمان پرتلند بکار می رود، تا بتوان اثر آن را بر دوام بتن تازه و سخت شده بررسی نمود

نخست طرح شاهد ساخته شده و . روزه بتن صورت گرفته است 82بررسی تأثیر پوزوالنهای طبیعی چکنه و کلینوپتیلولیت بر مقاومت فشاری  منظور

روز در آب عمل آوری شده و سپس مقاومت 82تمامی طرح  ها به مدت . سپس نقش هر کدام از پوزوالنها به صورت جداگانه بررسی گردیده است

پوزوالن طبیعی کلینوپتیلولیت نیاز به استفاده از فوق روان کننده داشته اما در پوزوالن . دازه گیری و با طرح شاهد مقایسه شده استفشاری آنها ان

روزه می شود، بطوریکه افزایش درصد استفاده از  82نتایج نشان می دهد که استفاده از پوزوالن چکنه سبب کاهش مقاومت . چکنه  نیازی نمی باشد

پوزوالن زئولیت سبب افزایش . درصد جایگزینی می باشد82بیشترین کاهش مقاومت برای پوزوالن چکنه در . افت مقاومت را تسریع می کند آن،

 .درصد جایگزینی باالترین مقاومت را نتیجه می دهد 02روزه بتن شده و برای  82مقاومت فشاری 
 

 مقاومت فشاريبتن، پوزوالن چکنه، پوزوالن زئولیت، : کلمات کلیدي

 

 

  مقدمه .1
 

در محیط مرطوب ترکیب شوند و هیدرات های سیلیکاتی  وقتی پوزوالن ها در سیمان حضور دارند می توانند بتدریج با آهك موجود در خمیر سیمان، 

. کنند زیرا حجم آن از مواد اولیه بیشتر استتولید این مواد چسباننده به مرور زمان فضاهای خالی را پر می . مناسب را به صورت ژل چسباننده تولید کنند

افزایش مدول ارتجاعی، کاهش ضریب یا نسبت پواسون و بهبود سایر خواص مکانیکی خمیر سیمان می  پرکردن فضاهای خالی موجب افزایش مقاومت، 

ردد و دوام آن در برابر حمالت شیمیایی همچنین کاهش فضای خالی موجب افزایش نفوذ ناپذیری خمیر شده و جذب آب خمیر سیمان کم می گ. شود

بسیاری . از طرفی هم کاهش جذب آب موجب می شود تا دوام خمیر سیمان در برابر سیکلهای یخبندان بهبود یابد. بدلیل نفوذ کمتر آب افزایش می یابد

ها می توان به دوام  می یابند که با کاهش این تخلخلاز عوامل مضر شیمیایی مانند سولفاتها و یون کلر از طریق فضای خالی موجود به داخل بتن راه 

 [. 0]بیشتر بتن کمك کرد

بخشی از ماده چسباننده که سریع عمل می نماید حذف شده و جهت انجام واکنشهایی تکمیلی،   وقتی پوزوالن ها جایگزین سیمان شوند،

گیرش اولیه و نهایی سیمانهای آمیخته پوزوالنی اندکی طوالنی تر می شود و پوزوالن ها باید منتظر تولید هیدروکسید کلسیم بمانند و به همین دلیل 

کاربرد پوزوالن های طبیعی در بتن، عالوه بر صرفه . کاهش می یابد( بسته به درصد پوزوالنی مصرفی)درصد  05تا  5مقاومت های اولیه به میزان حدود 

استفاده از پوزوالن . دستیابی خواص مطلوبی نظیر کاهش حرارت زایی و نفوذپذیری گردد می تواند منجر به اقتصادی در جایگزینی بخشی از سیمان، 

ومت های طبیعی در بسیاری موارد می تواند منجر به افزایش آب اختالط گردد که ممکن است در این مواقع جهت جلوگیری از آثار نامطلوب روی مقا
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واکنش پوزوالنی اکثر پوزوالنهای طبیعی به آرامی صورت می گیرد و بر این اساس زمان عمل . ر گیردو دوام بتن استفاده از مواد روان کننده مد نظر قرا

 [.8]آوری طوالنی تری نسبت به بتن معمولی نیاز هست

روز شده است این در  55درصدی در طی  02ترکیب بتن همراه با زئولیت، موجب بهبود در مقاومت فشاری در سطح جایگزینی سیمان 

مشخص ترین . درصد در همان بازه زمانی شده است 02درصد باعث کاهش خفیف تری در مقاومت فشاری نسبت به  02تا  82ت که جایگزینی حالیس

کاهش نفوذپذیری کلراید، کاهش زیاد در گسترش آن بدلیل کاهش تجمع مواد قلیایی و مقاومت بیشتر در مقابل حمالت اسید و سولفات  اثر زئولیت، 

ید ه همه به تراکم کلی زیر ساختارها، مواد سیمانی همراه با زئولیت و ظرفیت ترکیب با قلیایی آن و نیز مصرف پوزوالن مواد دارای هیدروکسمی باشد ک

 [.0]کلسیم در عمل هیدراسیون سیمان پرتلند در مالت مربوط است
 

 

 برنامه آزمایشگاهی .2
 

این . به عنوان مواد جایگزین با سیمان در بتن مورد استفاده قرار گرفته است( کلینوپتیلولیت)چکنه و زئولیت طبیعی در این تحقیق از پودر پوزوالن

جهت تعیین نسبت های اختالط . استفاده و جایگزین شده است به صورت جداگانه و ترکیبی درصد وزنی سیمان 82، 02، 5، 2پوزوالن ها با نسبت های 

ابعاد قالب های مکعبی برای تعیین مقاومت فشاری نمونه های بتنی  [4].استفاده شده است ACI روش وزنی مطابق آیین نامهاجزای تشکیل دهنده بتن از 

عمل آوری شده و سپس میزان مقاومت  در آب روز82به مدت  طرح اختالط00در این تحقیق تمامی . سانتی متر در نظر گرفته شده است 05*05*05

 . ط تعیین می شودفشاری برای هر طرح اختال

 

 

 مصالح مصرفی .3
 

مصالح سنگی  .میلیمتر می باشد 85- 55/4میلیمتر و  55/4-2و بترتیب در محدوده ی    ASTMدانه بندی ماسه و شن مصرفی مطابق ملزومات استاندارد

پودر پوزوالن چکنه موجب کاهش اسالمپ در محدوده مورد نظر نمی گردد اما  .می باشد 80/0مورد استفاده از نوع شکسته انتخاب و مدول نرمی ماسه 

بدر پایده کربکسدیالتی      Econexبدا عندوان تجداری    زئولیت موجب کاهش کارایی گردیده، که برای رسیدن به اسالمپ مورد نظر از فوق روان کنندده  

 .ارائه گردیده است 0و  8، 0آنالیز شیمیایی سیمان و پوزوالن ها در جدول . استبکار برده شده  8در این تحقیق سیمان پرتلند تیپ. استفاده شده است

 

 [5]سیمان مشهد 2رکیبات شیمیایی سیمان پرتلند تیپت -1جدول
Lio So3 Cao Mgo Fe2O3 Al2O3 Sio2 

82/0% 8% 50/58% 22/8% 50/0% 5/4% 45/88% 

 

[6]مشخصات آنالیز شیمیایی چکنه -2جدول  

Lio Fe2O3 Cao K2o Na2o Al2O3 Sio2 

82/0% 44/8% 58/0% 85/8% 55/0% 58/04% 65/52% 

 

 [7]مشخصات آنالیز شیمیایی کلینوپتیلولیت -3جدول

Lio Fe2O3 Cao K2o Na2o Al2O3 Sio2 

08-02% 6/2-8/2% 5/2% 4/4% 2/0% 00% 5/52% 

 
 

نتایج آزمایشات و بررسی آنها.4   
 

نشانه بتن  Cالزم به توضیح می باشد که . روزه مشاهده می شود 82نتایج مربوط به اسالمپ، میزان مصرف فوق روان کننده، مقاومت فشاری  4در جدول

 . بیانگر پوزوالن زئولیت می باشد Zپوزوالن چکنه و  Pشاهد، 
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روزه  22نتایج مربوط به آزمایش اسالمپ ، مقاومت  -4جدول  

روان کنندهفوق  (cm)اسالمپ طرح مقاومت فشاری  

 (Mp)روزه82

C 5/2  - 25/42  

CP5 6 - 50/02  

CP10 6 - 25/05  

CP20 5/6  - 52/00  

CZ5 5/2  8/2%  50/40  

CZ10 2 04/2%  0/40  

CZ20 5/5  4/2%  65/40  

CP5Z5 6 - 40/40  

CP10Z10 2 - 22/06  

CP15Z5 5/6  - 52/05  

CP5Z15 6 - 52/05  

 

روزه عمل آوری در آب  82نشان داده شده است، با افزایش میزان درصد جایگزینی پوزوالن چکنه مقاومت فشاری ( 0)همانطور که در شکل

 82بنابراین می توان گفت که افت مقاومت فشاری . هرچه میزان استفاده از پوزوالن چکنه افزایش یابد، افت مقاومت بیشتر می شود. کاهش می یابد

نسبت به  CP5 ،CP10 ،CP20 درصد کاهش مقامت برای. رابطه ی مستقیمی دارد و هیچ نقش بهبودی را ایفا نمی کندروزه با افزایش این پوزوالن 

افزایشی بر مقاومت  فعالیت این پوزوالن بوده که نقش این مقادیر بیانگر عدم. درصد می باشد 55/05درصد،  5/00درصد،  42/5بترتیب  (C)طرح شاهد 

 .بتن نداشته است

 
CP20 CP10 CP5

 
C  

 روزه 82مقاومت  25/42 50/02 25/05 52/00

 درصد چکنه 21، 11، 5روزه نمونه هاي حاوي  22مقاومت  -1شکل
 

حداکثر . روند صعودی را در مقاومت فشاری نمونه ها داشته است  (کلینوپتیلولیت)استفاده از پوزوالن طبیعی زئولیت ( 8)از مقایسه نتایج شکل

درصدی مقاومت  50/5این مقدار سبب افزایش . درصد جایگزینی زئولیت نسبت به سیمان صورت می گیرد 02با  CZ10مقاومت فشاری در ترکیب 

درصد رخ می دهد که این کاهش به  02درصد جایگزینی، کاهش متوسطی نسبت به  82در صورت استفاده از . گردیده است (C)ه طرح شاهد نسبت ب

درصد  05تا  02بنابراین براساس تحقیقات گذشته و نتایج بدست آمده می توان گفت بهترین سطح جایگزینی زئولیت بین . درصد می باشد 50/8مقدار 
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 CZ10با بررسی روند افزایش مقاومت نسبت به طرح شاهد، طرح . درصد به باالتر با کاهش مقاومت روبرو خواهد شد 82زایش این مقدار از باشد و اف

 .باالترین درصد افزایش مقاومت را داشته است

به تراکم ریز ساختار از طریق میزان  بهبود. این ارتقاء به بهبود کلی در مالت سیمان یا ریز ساختار آن از طریق ترکیب زئولیت مربوط است

هش یافته افزایش منافذ ریز به دلیل منافذ بزرگتر، ظرفیت اتصال و پیوند قلیایی مالت، کاهش میزان عناصر هیدروکسید کلسیم سیمان پرتلند، سطح کا

 [.0] آلومینیات و سولفات در سیمان مرکب با زئولیت نسبت به سیمان پرتلند مربوط می گردد

 

 
CZ20 CZ10 CZ5 C  

 روزه 82مقاومت  25/42 50/40 0/40 65/40

 درصد زئولیت 21، 11، 5روزه نمونه هاي حاوي  22مقاومت فشاري  -2شکل

 
 درصدد  5 درصدد چکنده و   5نشان می دهدد کده از ترکیدب      0شکل نتایجنماییم، چکنه و زئولیت را بررسی  پوزوالن های اثرات ترکیبی ازاگر 

 48/0دارای  CP5Z5در واقدع  . کاهش مقاومت اتفاق می افتدد  ،درصد 02ولی از ترکیب این دو پوزوالن در  می یابدمقاومت فشاری افزایش  ،زئولیت

 . مراه داشته استه درصد افت را به 00/4دارای  CP10Z10درصد بهبود مقاومت و 

 

 
CP10Z10 CP5Z5 C  

 روزه 82مقاومت  25/42 40/40 22/06

 درصد چکنه، زئولیت 11،  11و  5،  5روز نمونه هاي حاوي  22مقاومت فشاري  -3شکل

 
به میزان  (C)نسبت به نمونه شاهد  را  روزه 82مقاومت فشاری  CP15Z5طرح  استفاده از . مقایسه گردیده است CP5Z15و  CP15Z5دو طرح  4در شکل

بیشتر از  CP15Z5کاهش مقاومت در   .می باشد  شاهدنسبت به طرح  درصد 65/6 برابر با افت مقاومت  CP5Z15در طرح  همچنین .است داده درصد کاهش 6/08

 . گردیده است CP5Z15 طرح
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CP5Z15 CP15Z5 C  

 روزه 82مقاومت  25/42 52/05 52/05

 درصد زئولیت 15درصد چکنه،  5درصد زئولیت و  5درصد چکنه،  15روزه نمونه هاي حاوي  22مقاومت فشاري -4شکل

 

 نتیجه گیری .5

 
  میلیمتر قرار می گیرد 022تا  55با استفاده و افزایش پودر پوزوالن چکنه در بتن، میزان اسالمپ کاهش نمی یابد و در محدوده مجاز . 

  فوق روان با استفاده و افزایش پودر پوزوالن زئولیت در بتن، میزان اسالمپ کاهش می یابد و برای قرار گرفتن بتن در کارایی مورد نظر بایستی از

 . عامل کاهش اسالمپ، سطح مخصوص زیاد زئولیت کلینوپتیلولیت می باشد که سبب جذب آب مخلوط می شود. کننده استفاده نمود

 برای طرحهای . روزه افزایش می یابد 82، مقاومت فشاری (کلینوپتیلولیت)اده از پوزوالن طبیعی زئولیت در اثر استفCZ5 ،CZ10 ،CZ20 

بنابر نتایج می توان گفت که افزایش مقدار . درصد می باشد 54/8درصد،  50/5درصد،  25/0افزایش مقاومت نسبت به نمونه شاهد بترتیب حدود 

درصد بدست  02اما بهترین سطح جایگزینی که بیشترین مقاومت را نتیجه می دهد در . ش مقاومت را بهمراه خواهد داشتزئولیت در بتن، افزای

 02بنابراین مناسبترین سطح جایگزینی زئولیت را میتوان بین . درصد خواهیم داشت 02درصد جایگزینی کاهش مقاومت را نسبت به  82آمده و با 

 . درصد بیان نمود 05تا 

  روزه آن می شود که میزان این کاهش با افزایش درصد  82بطور کلی استفاده از پوزوالن طبیعی چکنه در بتن باعث کاهش مقاومت فشاری

 CP20درصد، کمترین و نمونه  42/5حدود  CP5روزه نمونه  82مقاومت فشاری . جایگزینی سیمان با پودر پوزوالن طبیعی افزایش می یابد

 . بیشترین کاهش را نسبت به نمونه شاهد داشته اند درصد، 55/05حدود 

 درصد زئولیت، منجر به بهبود  5درصد چکنه و  5با ترکیب . استفاده ترکیبی از دو پوزوالن چکنه و زئولیت نتایج متفاوتی را ارائه نموده است

درصد بهبود مقاومت و ترکیب  48/0ونه شاهد نسبت به نم CP5Z5روزه  82بدین صورت که مقاومت فشاری . روزه می شود 82مقاومت فشاری 

 CP5Z15و  CP15Z5همچنین ترکیبات . درصد افت مقاومت را داشته است 00/4( CP10Z10)درصد زئولیت  02درصد چکنه و  02

 CP5Z15درصد و برای  CP15Z5 6/08روزه نمی گردد و مقدار آن را کاهش می دهد این کاهش برای  82موجب بهبود مقاومت فشاری 

 . می باشدروز عمل آوری 82در  CP5Z5بیشترین بهبود مقاومت برای طرح . درصد می باشد 65/6

 
 

 قدردانی .6

 
 .بودبا سپاس فراوان از مدیریت شرکت بنیان بتن مشهد، بویژه مسئولین محترم آزمایشگاه بتن زیرا بدون همیاری آنان، انجام این پژوهش میسر ن
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 .، تکنولوژی بتن، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران0056ترجمه رمضانپور علی اکبر، شاه نظری محمدرضا، نویل آدام،  .1

 .، مواد جایگزین سیمان در بتن، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن0055باقری علیرضا،  .8

3.  Dipayan jana, 2007, “A new look to an old pozzolan:Clinoptilolite-A promising pozzolan in concrete” , 

construction materials consultants. 

 .، تکنولوژی بتن و طرح اختالط بتن، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان0025مستوفی نژاد داوود،  .4

 اطالعات دریافتی از آزمایشات انجام شده توسط شرکت سیمان شرق مشهد  .5

 .کانساران بینالوداطالعات آزمایشات انجام شده توسط شرکت   .5

 www.afrazand.com، (تولید کننده زئولیت از نوع کلینوپتیلولیت)اطالعات دریافتی از شرکت افرازند   .5

 


