
 
 

 دانشکده مهندسي شهید نیکبخت، زاهدانلي مهندسي عمران، مکنگره  هفتمین

 7931ماه ارديبهشت 71و  71

 

 1

بررسی میزان جذب واسکازین وتأثیر آن بر مقاومت فشاری در بتن معمولی و حاوی 

 پوزوالن طبیعی زئولیت 
 

 4، ایمان سلیمانی مقدم3،حمید وارسته پور2، محمدرضا سهرابی1محمدحسن برازنده

 واحد زاهدان اسالمی دانشگاه آزادعمران سازه ارشد  کارشناس -1

 استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان -2

 آموزش عالی صنعت آب و برق مؤسسه عضو هیئت علمی -3

 واحد زاهدان اسالمی دانشگاه آزادعمران سازه ارشد  کارشناس -4
 

1hasanbarazande@yahoo.com 
 

 

 خالصه

رتلند در ترکیب بتن استفاده می شود تا بتوان اثر آن را بر که از طریق جایگزینی با سیمان پ کلینوپتیلولیت رایج ترین زئولیت طبیعی به عنوان پوزوالنی
 .زئولیت صورت گرفته استاین پژوهش به منظور بررسی تأثیر واسکازین بر بتن معمولی و حاوی پوزوالن  .دوام بتن تازه و سخت شده بررسی نمود

روزه عمل آوری در آب ارزیابی شده و در مرحله ی بعد نمونه های  82بر مقاومت(کلینوپتیلولیت)در مرحله نخست تأثیر جایگزینی سیمان با زئولیت
مت فشاری و درصد جذب سپس مقاو. گیردروز در واسکازین قرار می  06و 28، 7شاهد و درصدهای مختلفی از این پوزوالن برای سه دوره زمانی

همچنین با غوطه وری نمونه . روزه می گردد82نتایج نشان می دهد که پوزوالن زئولیت باعث بهبود مقاومت فشاری. اندازه گیری و مقایسه می شود
در واسکازین، میزان  با افزایش زمان غوطه وری. روز کاهش مقاومت نتیجه می دهد 06روز افزایش مقاومت و در  28و 7ها در محیط واسکازین در

روز، نسبت  06درصد زئولیت، کمترین افت مقاومت در  06به این صورت که در سطح جایگزینی . دوام و مقاومت بتن دارای زئولیت بهبود می یابد
ایش زمان غوطه وری میزان درصد جذب بتن با افز. به طرح شاهد در مدت زمان غوطه وری یکسان نتیجه می دهد،که نشان از بهبود دوام بتن دارد

 .در طرح های مختلف هرچه میزان جذب نفت بیشتر باشد کاهش مقاومت نیز افزایش می یابد.افزایش می یابد
 

 بتن، پوزوالن زئولیت، واسکازین، مقاومت فشاری، جذب نفت: کلمات کلیدي

 

 

  مقدمه .1
 

وجود آمده است هر روزه تحقیقات بیشماری جهت تسریع این روند صوورت موی   با توجه به توسعه صنعتی و پیشرفت هایی که در چند صد سال اخیر به 
شوامل   در صنعت عمران بیشتر توجوه  .مسلماً یکی از پیشرفت های علمی مورد توجه در جهان موضوع عمران و مطالب فراوان پیرامون آن می باشد .گیرد

گستردگی مصرف بتن در ساخت سازه های مختلف و وجود خطراتی از قبیل زلزله ، بواد و   با توجه به.  .استفاده از فوالد، بتن و مزایا و معایب آن گردید
هدف نهایی این تالش ها تولید بتنوی بوا توراک  و    . بشر همیشه در زمینه تولید بتنی با خواص مطلوبتر تالش کرده است ، از ابتدای ساخت سیمان و بتن، .. .

که فراورده های نفتی در تماس مستقی  با آن بوده و همچنین لوله ( بتنی)وجود مخازن بتنی و مدفون در خاك  .انسجام بهتر و البته اقتصادی تر بوده است
ر فرآورده های نفتی یثتأ موجب انجام تحقیقات، سکوها و ریزش محصوالت نفتی بر کف های بتنی فرآورده های نفت در پاالیشگاه هاهای انتقال حاوی 

صوصیات بتن که در طراحی سازه ها حائز اهمیت می باشد داشتن مقاومت باالتر و کاهش هزینه های اقتصوادی موی باشود از    از جمله خ.شده استبر بتن 
خواص  استفاده از افزودنی ها و پوزوالن های طبیعی و مصنوعی در بتن بوده تا موجب بهبود در نظر گرفتند،جمله راه حل هایی که محققان برای این امر 

آهك موجود در خمیر باعث شود  می تواند بتدریج،پوزوالن ها در سیمان  حضور. اثر زیانبار آنها را خنثی نمایدگردد و  کاهش هزینه ها دوام، مکانیکی،
در محیط مرطوب ترکیب شوند و هیدرات های سیلیکاتی مناسب را بوه صوورت  ل چسوباننده     سیمان با آب واکنش فازهای آلیت و بلیت ایجاد نماید و 

همچنوین کواهش فضوای خوالی      .تولید این مواد چسباننده به مرور زمان فضاهای خالی را پر می کنند زیرا حج  آن از مواد اولیه بیشتر است . تولید کنند
یش موی  موجب افزایش نفوذ ناپذیری خمیر شده و جذب آب خمیر سیمان ک  می گردد و دوام آن در برابر حمالت شیمیایی بدلیل نفوذ کمتر آب افوزا 

 [ 8و0.]یابد
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، پوزوالن ها باید منتظر تولید هیدروکسید کلسی  بمانند و به هموین دلیول   جهت انجام واکنشهایی تکمیلی مطمئناً وقتی پوزوالن ها جایگزین سیمان شوند

بسته بوه درصود پووزوالنی    )درصد  05ا ت 5وزوالنی اندکی طوالنی تر می شود و مقاومت های اولیه بمیزان حدود اولیه و نهایی سیمانهای آمیخته پ گیرش

 [3.]کاهش می یابد( مصرفی

جوذب  . نتایج مبین میزان باالی جذب نفت در مراحل اولیه غوطه وری و کاهش آن با گذشت زمان را نشوان میدهود   بر اساس تحقیقات گذشته 

در آزمایش مقاومت فشاری پوس از   .به کار رفته مربوط استباال در مراحل اولیه بدلیل خشك بودن نمونه قبل از  غوطه وری و چسبندگی ک  نفت خام 

 [2].درصد در مقایسه با نمونه های غیرغوطه ور کاهش مقاومت داشته است 85/08حدود ( تحت بارگذاری کوتاه مدت)روز غوطه وری  06

دوام و کواهش   زئولیت در بتن سوبب افوزایش مقاوموت،   .تدر این مقاله از پوزوالن طبیعی زئولیت از نوع کلینوپتیلولیت در معادن سمنان استفاده شده اس

 .نفوذپذیری می گردد
 

 

 برنامه آزمایشگاهی .2
 

این پوزوالن با نسبت های .به عنوان مواد جایگزین با سیمان در بتن مورد استفاده قرار گرفته است( کلینوپتیلولیت)در این تحقیق از پودر پوزوالن زئولیت
 جهت تعیین نسبت های اختالط اجزای تشکیل دهنده بتن از روش وزنی مطابق آیین نامه .استفاده و جایگزین شده است درصد وزنی سیمان 86،06،5،6

ACI  ابعواد  . نمونه ساخته شده که میزان مقاومت فشاری از میانگین آنها بدسوت موی آیود    3برای هر نسبت اختالط و دوره زمانی  [5].استفاده شده است
در مرحله  این تحقیق شامل دو مرحله بوده، .سانتی متر در نظر گرفته شده است 05*05*05تعیین مقاومت فشاری نمونه های بتنی  قالب های مکعبی برای

مرحلوه دوم تموامی نمونوه هوا در سوه      . شود روز عمل آوری شده و میزان مقاومت فشاری برای هر طرح اختالط تعیین می82اول تمامی نمونه ها به مدت 
بور بوتن و نقوش    واسوکازین   با تعیین میزان افت مقاومت و درصود جوذب بوه بررسوی توأثیر      .گردد غوطه ور می واسکازینروزه در  06و28،7دوره زمانی

 .جایگزینی این پوزوالن طبیعی می پردازی 
 
 

 مصالح مصرفی .3
 

مصالح سنگی  .میلیمتر می باشد 85- 75/2میلیمتر و  75/2-6و بترتیب در محدوده ی    ASTMدانه بندی ماسه و شن مصرفی مطابق ملزومات استاندارد

پودر پووزوالن زئولیوت موجوب کواهش کوارایی گردیده،کوه بورای رسویدن بوه           .می باشد 02/3مورد استفاده از نوع شکسته انتخاب و مدول نرمی ماسه 

بکوار بورده    8در این تحقیق سیمان پرتلنود تیوپ  . بر پایه کربکسیالتی استفاده شده است Econexبا عنوان تجاری اسالمپ مورد نظر از فوق روان کننده 

  .نسبت های اختالط ارائه گردیده است  3جدول و  8، 0مان و پوزوالن در جدول آنالیز شیمیایی سی. شده است

 

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

82/0% 8% 50/08% 22/8% 50/3% 5/2% 20/88% 

 

 [7]مشخصات آنالیز شیمیایی کلینوپتیلولیت -2جدول

Lio Fe2O3 Cao K2o Na2o Al2O3 Sio2 

08-06% 9/6-8/6% 0/6% 2/2% 2/3% 00% 5/02% 

 

 

3)نسبتهاي اختالط بتن  -3جدول
 Kg/m) 

 زئولیت پوزوالن فوق روان کننده آب سیمان شن ماسه  طرح

C 996 206 266 006 - - 

CZ5 996 206 326 006 70/6 86 

CZ10 996 206 306 006 882/0 26 

CZ20 996 206 386 006 82/0 26 
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نتایج آزمایشات و بررسی آنها.4   
 

 واسکازین روزه در  06، 28، 7مقاومت  روزه در آب و 82نتایج مربوط به اسالمپ، میزان مصرف فوق روان کننده، مقاومت فشاری ( 2)در جدول
 .پوزوالن زئولیت می باشد نمونه های دارای بیانگر Zشاهد و  یبتننمونه نشانه  ،Cالزم به توضیح می باشد که . شود مشاهده می

 

روزه در واسکازین 66، 42، 7مقاومت روزه،  22پ، مقاومت نتایج مربوط به آزمایش اسالم -4جدول  

مقاومت فشاری  فوق روان کننده (cm)اسالمپ  طرح

 Mp) )روزه 82

 در آب

 فشاریمقاومت 

 (Mpa)  روزه7

 واسکازین در

مقاومت فشاری 

  (Mpa)روزه 28

 واسکازیندر 

مقاومت فشاری 

  (Mpa)روزه 06

 واسکازیندر 

C 5/2  - 25/26  77/20  78/32  9/30  

CZ5 5/2  8/6%  00/20  25/28  65/23  60/20  

CZ10 2 32/6%  0/23  20/23  0/25  9/28  

CZ20 5/7  2/6%  97/20  92/28  03/23  28/20  

 

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

روند بهبودی در مقاومت فشاری و دوام نمونه ها داشته   (کلینوپتیلولیت)استفاده از پوزوالن طبیعی زئولیتنتایج بیانگر اینست که . آب افزایش می یابد

 39/5این مقدار سبب افزایش . درصد جایگزینی زئولیت نسبت به سیمان صورت می گیرد 06با  CZ10حداکثر مقاومت فشاری در ترکیب . است

درصد رخ می دهد  06، کاهش متوسطی نسبت به رصد جایگزینید 86ورت استفاده از در ص. گردیده است (C)درصدی مقاومت نسبت به طرح شاهد 

درصد  05تا  06نتایج بدست آمده می توان گفت بهترین سطح جایگزینی زئولیت بین  بنابراین براساس. درصد می باشد 50/8که این کاهش به مقدار 

 .شددرصد به باالتر با کاهش مقاومت روبرو خواهد  86باشد و افزایش این مقدار از می 

ایون مسوئله   . افزودن پوزوالن زئولیت با درصدهای جایگزین مختلف بجای سیمان نقش بهبود در دوام را ایفا می نماید (0)با بررسی نتایج شکل 

طوریکوه از  ب. بخاطر فعالیت پوزوالنی زئولیت با گذشت زمان بوده و از طرفی دیگر نفوذ بسیار ک  واسکازین در بتن به دلیل غلیظ بودن محیط می باشد

حوداکثر درصود بهبوود    . روز مشاهده می نمایی  28، 7روزه خود، بهبود مقاومت را در سنین  82مقایسه مقاومت های فشاری دوره های زمانی مختلف با 

وان بیان نمود می ت. روزه خود داشته است 82نسبت به مقاومت درصدی  02/2ارای افزایش مقاومت روز د 28می باشد که در  CZ10مقاومت مربوط به 

می درصد  70/8درصد،  02/2درصد،  20/3افزایش مقاومت بترتیب  باعث CZ5 ،CZ10 ،CZ20 روز در طرح های 28که فعالیت پوزوالنی در زمان 

درصد بوه   86ز درصد حداکثر بهبود در مقاومت را خواهد داشت و ا 05تا  5بنابراین می توان گفت که میزان جایگزین زئولیت با سیمان در سطح . باشد

. دارد مقاوموت به هر حال افزودن زئولیت در مقایسه با نتایج طرح شاهد در تمامی سنین غوطه وری حواکی از بهبوود   . باال کاهش مقاومت اتفاق می افتد

کوه طورح   . درصود موی باشود    30/0درصود،   20/6درصود،   38/0بترتیوب   CZ5 ،CZ10 ،CZ20روز غوطه وری افت مقاومت در  06همچنین پس از 

CZ10 کمترین افت مقاومت را داشته است . 

ساعت پس از خشك  82وزین نمونه ها ت .خارج شدند و با آب شستشو گردیدند واسکازینروز از حوضچه  06،28،7نمونه ها پس از گذشت

ز غوطه وری و مقدار وزن نمونه بعد از غوطه با استفاده از تفاوت وزن اولیه قبل ا. انجام گرفت( درجه سانتیگراد 86-05دمای )شدن در محیط آزمایشگاه

یت دار و طرح شاهد از مقایسه طرح های زئول.نشان داده شده است( 8)نتایج حاصل در شکل .درصد جذب بدست آمد ،واسکازینوری در محیط 

از مقایسه مقاومت فشاری و میزان جذب . افزایش می یابد CZ5 ،CZ10 ،CZ20 میزان جذب در طرح های نمونه ها غوطه وری باکه مشاهده می شود 

مقاومت  االترین افزایشبوده و ب (درصد23/6)روز دارای کمترین میزان جذب7در  CZ5طرح های زئولیت دار میتوان بیان کرد که طرح 

را ( درصد30/0)بیشترین افت مقاومت ،(درصد02/0)روز غوطه وری با بیشترین میزان جذب06در  CZ20طرح . را داشته است (درصد82/8)فشاری

 .  داشته است
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CZ20 CZ10 CZ5 C  

 روزه 82مقاومت  25/26 00/20 0/23 97/20

 روزه در واسکازین 7مقاومت  77/20 25/28 20/23 92/28

 روزه در واسکازین 28مقاومت  78/32 65/23 0/25 03/23

 روزه در واسکازین 06مقاومت  9/30 60/20 9/28 28/20

 درصد زئولیت غوطه ور در واسکازین 26، 16، 5مقاومت فشاري نمونه هاي حاوي  -1شکل

 

 
CZ20 CZ10 CZ5 C  

00/6  29/6  23/6  32/6  روزه در واسکازین 7درصد جذب  

72/6  2/6  79/6  85/6  روزه در واسکازین 28درصد جذب  

02/0  99/6  93/6  28/6  روزه در واسکازین 06درصد جذب  

درصد زئولیت غوطه ور در واسکازین 26، 16، 5درصد جذب نمونه هاي حاوي  -2شکل  

 

 نتیجه گیری .5

 
 از فوق روان  ، میزان اسالمپ کاهش می یابد و برای قرار گرفتن بتن در کارایی مورد نظر بایستیزایش پودر پوزوالن زئولیت در بتنبا استفاده و اف

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

درصد  2/6، درصد 32/6درصد،  8/6وان کننده مصرفی بترتیب ، میزان فوق ردرصد 86درصد،  06درصد،  5ز زئولیت با سطح جایگزینی استفاده ا

 . بنابراین با افزایش زئولیت میزان فوق روان کننده مورد استفاده در طرح اختالط افزایش می یابد. اشدمی ب

 برای طرحهای. روزه افزایش می یابد 82، مقاومت فشاری (کلینوپتیلولیت)عی زئولیت در اثر استفاده از پوزوالن طبی CZ5 ،CZ10 ،CZ20 

ت که افزایش مقدار بنابر نتایج می توان گف. درصد می باشد 72/8درصد ،  39/5درصد ،  20/0حدود  افزایش مقاومت نسبت به نمونه شاهد بترتیب

درصد  06اما بهنیه ترین سطح جایگزینی که بیشترین مقاومت را نتیجه می دهد در . ، افزایش مقاومت را به همراه خواهد داشتزئولیت در بتن
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بنابراین بهترین سطح جایگزینی زئولیت را میتوان بین . درصد خواهی  داشت 06مت را نسبت به درصد جایگزینی کاهش مقاو 86بدست آمده و با 

 . درصد بیان نمود 05تا  06

  در . دارای افزایش مقاومت فشاری بودنود   و طرح شاهد ی دارای زئولیتطرح هاروزه  7در واسکازین در دوره زمانی نمونه ها با غوطه ور نمودن

کوه   درصد بوده ولی طرح های دارای زئولیت افزایش مقاومت داشته انود  80/5ی به میزانه طرح های شاهد دارای افت مقاومتروز 28دوره زمانی 

افوت   با تمامی طرح هانتایج نشان می دهد  روز غوطه وری 06در  .درصد می باشد02/2 با  CZ10بیشترین درصد افزایش مقاومت مربوط به طرح

کمترین کاهش مقاومت فشاری  CZ10و طرح ( درصد07/9)که طرح شاهد بیشترین درصد کاهش مقاومت فشاری همراه بوده،مقاومت فشاری 

  .روزه خود داشته است 82نسبت به مقاومت ( درصد20/6)

 مقودار  در بوتن زایش سطح جایگزینی زئولیت تقریبأ با اف .درصدهای متفاوتی را از این ماده جذب نموده اند ،مونه ها با غوطه وری در واسکازینن ،

  CZ20طرح .کاهش مقاومت فشاری بیشتر می شود ،واسکازین از طرفی دیگر با افزایش میزان درصد جذب. درصد جذب نفت افزایش می یابد

ا داشته است که این طرح در هموین دوره زموانی بیشوترین مقودار     بیشترین کاهش مقاومت ر، روز غوطه وری در بین طرح های زئولیت دار06در 

 . صد جذب را کسب نموده استدر

   موی   د،با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق،اگر مقاومت زیاد در روزهای اولیه مورد نیاز نباشد یا شرایط عمل آوری طوالنی تری مهیوا باشو

 .استفاده نمود واسکازینحیط به عنوان عاملی برای افزایش مقاومت فشاری و بهبود دوام بتن در م( کلینوپتیلولیت)توان از پوزوالن زئولیت
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