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 چکیده

مخازن بتنی و تماس مستقیم بتن با فراورده های نفتی، محققان را به بررسی تأثیر فراورده های نفتی بر استفاده از 

زمینهای نفتی ساحلی و : اکنون اکثر مخازن بتنی برای ذخیره نفت در زیر آب بکار می روند مانند. بتن سوق داد

ه از افزودنی ها و پوزوالن های طبیعی و یکی از راه حل های بهبود دوام بتن، استفاد. مخازن مدفون در خاک

پوزوالن چکنه که از معادن شهرستان قوچان در خراسان رضوی گرفته شده، به عنوان . مصنوعی در بتن می باشد

ماده جایگزین با سیمان پورتلند در ترکیب بتن استفاده شده است تا بتوان اثر آن را بر دوام بتن تازه و سخت شده 

 .بررسی کرد
. ژوهش به منظور بررسی تأثیر واسکازین بر بتن معمولی و حاوی پوزوالن طبیعی چکنه صورت گرفته استاین پ

در مرحله نخست تأثیر جایگزینی سیمان با چکنه بر مقاومت . استفاده از این پوزوالن نیاز به فوق روان کننده ندارد

ی گردیده و در مرحله ی بعد تمامی نمونه ها روزه عمل آوری شده در آب با درصدهای مختلف جایگزینی ارزیاب 82

سپس مقاومت فشاری و میزان جذب واسکازین . روز در واسکازین غوطه ور می شوند 48،6،،7در سه دوره زمانی

روزه می  82نتایج نشان می دهد که پوزوالن چکنه باعث کاهش مقاومت فشاری . اندازه گیری و مقایسه می شود

ی نمونه ها در محیط واسکازین و افزایش زمان غوطه وری شاهد کاهش مقاومت خواهیم همچنین با قرارگیر. گردد

اما از مقایسه درصد کاهش مقاومت فشاری طرح شاهد و طرح های دارای پوزوالن چکنه، جایگزینی این . بود

افت  روز کمترین ،7درصد چکنه در  ،0تقریبأ سطح جایگزینی . پوزوالن سبب بهبود افت مقاومت می گردد

درصد در همین دوره زمانی بیشترین افت را در بین طرح های دارای چکنه نسبت به  5مقاومت و سطح جایگزینی 
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تمامی طرح های دارای چکنه درصد کاهش مقاومت کمتری نسبت به طرح شاهد دارند . طرح شاهد داشته است

به مانند نفت خام می باشد که میزان  محیط نفتی واسکازین ، محیطی غلیظ. که نشان از بهبود دوام بتن دارد

میزان درصد جذب واسکازین با افزایش زمان غوطه وری . جذب به کندی در طول زمان غوطه وری اتفاق می افتد

درصد باعث کاهش میزان جذب در مقایسه با بقیه طرح ها  ،0پوزوالن چکنه با جایگزینی . افزایش می یابد

 .گردیده است

 میزان جذب، مقاومت فشاری، واسکازینچکنه، طبیعی  ، پوزوالنبتن :واژه های کلیدی

 

 مقدمه-1

با توجه به توسعه صنعتی و پیشرفت هایی که در چند صد سال اخیر به وجود آمده است هرر روزه تحقیقرات بیشرماری جهرت     
عمرران و مطالرب فرراوان    مسلماً یکی از پیشرفت های علمی مورد توجره در جهران موضرو      .تسریع این روند صورت می گیرد

برا توجره بره    .  .شامل استفاده از فروالد، برتن و مزایرا و معایرب آن گردیرد      در صنعت عمران بیشتر توجه .پیرامون آن می باشد
  ، از ابتدای ساخت سیمان و برتن ، ... گستردگی مصرف بتن در ساخت سازه های مختلف و وجود خطراتی از قبیل زلزله ، باد و 

هدف نهایی این تالش ها تولید بتنی با تراکم و انسجام . تر تالش کرده است زمینه تولید بتنی با خواص مطلوب بشر همیشه در
که فراورده های نفتی در تمراس مسرتقیم برا    ( بتنی )وجود مخازن بتنی و مدفون در خاک  .بهتر و البته اقتصادی تر بوده است

آن بوده و همچنین لوله های انتقال حاوی فرآورده های نفت در پاالیشگاه ها ، سکوها و ریزش محصوالت نفتری برر کرف هرای     
خصوصیات بتن که در طراحی سرازه هرا حرا ز    از جمله  .شده استر فرآورده های نفتی بر بتن یثتأ موجب انجام تحقیقاتبتنی 

اهمیت می باشد داشتن مقاومت باالتر و کاهش هزینه های اقتصادی می باشد از جمله راه حل هایی که محققان برای این امرر  
 م،دوا خرواص مکرانیکی،   استفاده از افزودنی ها و پوزوالن های طبیعی و مصنوعی در بتن بوده تا موجب بهبرود  در نظر گرفتند،
آهر  موجرود   باعث شود  می تواند بتدریج،پوزوالن ها در سیمان  حضور. اثر زیانبار آنها را خنثی نمایدگردد و  کاهش هزینه ها

در محیط مرطوب ترکیب شوند و هیردرات هرای سریلیکاتی     در خمیر سیمان با آب واکنش فازهای آلیت و بلیت ایجاد نماید و 
تولید این مواد چسباننده به مرور زمان فضاهای خالی را پر می کنند زیرا حجرم  . ید کنندمناسب را به صورت ژل چسباننده تول

همچنین کاهش فضای خالی موجب افزایش نفوذ ناپذیری خمیر شده و جذب آب خمیرر سریمان    .آن از مواد اولیه بیشتر است 
 [ 8و0].می یابدکم می گردد و دوام آن در برابر حمالت شیمیایی بدلیل نفوذ کمتر آب افزایش 

، پوزوالن هرا بایرد منتظرر تولیرد هیدروکسرید      جهت انجام واکنشهایی تکمیلی مطمئناً وقتی پوزوالن ها جایگزین سیمان شوند

وزوالنی اندکی طوالنی ترر مری شرود و مقاومرت هرای      اولیه و نهایی سیمانهای آمیخته پ کلسیم بمانند و به همین دلیل گیرش

 [3.]کاهش می یابد( بسته به درصد پوزوالنی مصرفی)درصد  05تا  5اولیه بمیزان حدود 

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

کار رفتره مربرو    جذب باال در مراحل اولیه بدلیل خش  بودن نمونه قبل از  غوطه وری و چسبندگی کم نفت خام به . میدهد 
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درصرد در مقایسره برا     85/08حردود  ( تحت بارگذاری کوتاه مدت)روز غوطه وری  ،7در آزمایش مقاومت فشاری پس از  .است

 [4].نمونه های غیرغوطه ور کاهش مقاومت داشته است

افت مقاومت نسربت بره   کاهش در بتن سبب  کنهچ .استفاده شده است قوچاندر معادن  چکنهدر این مقاله از پوزوالن طبیعی 

 .شده است نمونه های شاهد

 روش تحقیق-2

ایرن پروزوالن برا    .فته اسرت به عنوان مواد جایگزین با سیمان در بتن مورد استفاده قرار گرچکنه در این تحقیق از پودر پوزوالن 

اختال  اجرزای تشرکیل   جهت تعیین نسبت های  .درصد وزنی سیمان استفاده و جایگزین شده است ،8، ،0، 5، ،نسبت های 

ابعاد قالب های مکعبی برای تعیین مقاومرت فشراری    [5].استفاده شده است  ACI دهنده بتن از روش وزنی مطابق آیین نامه

در مرحلره اول تمرامی    این تحقیق شرامل دو مرحلره بروده،    .سانتی متر در نظر گرفته شده است 05*05*05نمونه های بتنی 

مرحلره دوم تمرامی   . شرود  عمل آوری شده و میزان مقاومت فشاری برای هر طرح اختال  تعیین مری روز 82نمونه ها به مدت 

با تعیین میزان افت مقاومرت و درصرد جرذب بره      .گردد روزه در نفت سفید غوطه ور می ،7و48،6نمونه ها در سه دوره زمانی

 .دازیمنفت سفید بر بتن و نقش جایگزینی این پوزوالن طبیعی می پر بررسی تأثیر

 85-65/4میلیمترر و   65/4-،و بترتیرب در محردوده ی     ASTMدانه بندی ماسه و شن مصرفی مطابق ملزومرات اسرتاندارد  

پودر پروزوالن چکنره   . می باشد 04/3مصالح سنگی مورد استفاده از نو  شکسته انتخاب و مدول نرمی ماسه . میلیمتر می باشد

. بکار برده شرده اسرت   8در این تحقیق سیمان پرتلند نو . نمی باشد ق روان کنندهموجب کاهش کارایی نگردیده و نیازی به فو

 .نسبت های اختال  ارا ه گردیده است 3جدول و  8، 0 آنالیز شیمیایی سیمان و پوزوالن در جدول
 

 [7]8نتایج آنالیز شیمیایی سیمان پرتلند تیپ(0)جدول

LOI SO3 CaO MgO Fe2O3 Al2O3 SiO2 

82/0%  8%  50/78%  22/8%  50/3%  5/4%  47/88%  

 

 
[6]مشخصات آنالیز شیمیایی چکنه (8)جدول  

Lio Fe2O3 Cao K2o Na2o Al2O3 Sio2 
82/0  44/8  58/3  85/8  65/3  58/04  67/6،  

 

درصد بوده که برای پوزوالن  ،6می بالشد،  SiO2 ،Al2O3 ،Fe2O3که برابر با مجمو ،  C618حداقل فعالیت پوزوالنی بر اساس 
 . می باشد 68/26ن مقدار برابر با چکنه ای



 

C&D5-04 کد مقاله 
 

4 
 

 (Kg/m 3)نسبتهای اختال  بتن ( 3)جدول 

 چکنهپوزوالن  فوق روان کننده آب سیمان شن ماسه  طرح
C 66، 20، 4،، 07، - - 

CP5 66، 20، 32، 07، - 8، 
CP10 66، 20، 37، 07، - 4، 
CP20 66، 20، 38، 07، - 2، 

 

 نتیجه گیری-3

مشاهده  واسکازینروزه در آب و  82نتایج مربو  به اسالمپ، میزان مصرف فوق روان کننده، مقاومت فشاری ( 4)در جدول 
 .می باشد چکنهبیانگر پوزوالن  Pنشانه بتن شاهد و  ،Cالزم به توضیح می باشد که . میشود

 
 واسکازینروزه غوطه ور در  ،7، 48،  6روزه و  82نتایج مربو  به آزمایش اسالمپ، مقاومت فشاری  (4)جدول 

اسالمپ  طرح
(cm) 

فوق روان 

 کننده

مقاومت 

فشاری 

روزه82  
(Mpa) 

مقاومت 

 فشاری

روزه  6   
(Mpa) 

مقاومت 

 فشاری

روزه  48   
(Mpa) 

مقاومت 

 فشاری

 روزه،7
(Mpa) 

C 5/2  - 25/4،  66/40  68/32  6/37  

CP5 6 - 70/32  66/4،  4/36  76/37  

CP10 6 - ،6/37  74/36  37/37  76/35  

CP20 5/6  - 72/33  74/35  40/34  88/33  

 

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

بنرابراین مری تروان    . هرچه میزان استفاده از پوزوالن چکنه افزایش یابد، افت مقاومت بیشتر مری شرود  . کاهش می یابدشده در آب 

درصرد  . روزه با افزایش این پوزوالن رابطه ی مستقیمی دارد و هیچ نقش بهبودی را ایفا نمی کنرد  82گفت که افت مقاومت فشاری 

 .درصد می باشد 55/06درصد،  6/00درصد،  42/5بترتیب ( C)نسبت به طرح شاهد  CP5 ،CP10 ،CP20کاهش مقامت برای 

با غوطه  .ارا ه گردیده استروزه  48،6،،7 در سنین واسکازینحاصل از آزمایش بر روی بتن های غوطه ور در  نتایج( 0)در شکل 

روز دارای افزایش  6روز مشاهده می گردد که تمامی طرح های در سن  ،7، 48، 6وری نمونه ها در واسکازین در سه دوره زمانی 
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احتماأل این افزایش به علت غلیظ بودن محیط واسکازین و نفوذ بسیار کم آن در نمونه های بتن و . مقاومت فشاری گردیده است

روز غوطه وری  ،7در مدت زمان  CP5بیشترین افت مقاومت فشاری برای طرح . تن می باشدخش  شدن هسته ی مرکزی ب

کاهش مقاومت  ،اما با افزایش زمان غوطه وری در واسکازین. درصد اتفاق افتاده است 66/4روزه آن برابر با  82نسبت به مقاومت 

درصد می  36/0درصد، 00/0درصد،  66/4رابر با روزه ب 82روزه نسبت به  ،7برای سن  CP5 ،CP10 ،CP20برای طرح های 

روز  ،7پس از  CP20 و Cاز مقایسه دو طرح . درصد می باشد 76/6روز غوطه وری برابر با  ،7میزان افت نمونه شاهد پس از . باشد

  .غوطه وری می توان نقش بهبود مقاومت در دراز مدت برای این پوزوالن را بیان کرد

ساعت پس از  84توزین نمونه ها  .خارج شدند و با آب شستشو گردیدند واسکازینروز از حوضچه  48،6،،7نمونه ها پس از گذشت

با استفاده از تفاوت وزن اولیه قبل از غوطه وری و . انجام گرفت( درجه سانتیگراد ،8-05دمای )خش  شدن در محیط آزمایشگاه

 .نشان داده شده است( 8)نتایج حاصل در شکل .درصد جذب بدست آمد ،واسکازیندر محیط مقدار وزن نمونه بعد از غوطه وری 

درصد بوده که این مقدار  ،/34روز به مقدار  6میزان جذب واسکازین توسط بتن در  (C)نتایج نشان می دهد که برای طرح شاهد 

روز میزان  ،7در مدت زمان . با گذشت زمان میزان جذب افزایش می یابد. درصد می رسد ،/78روز غوطه وری به مقدار  48پس از 

با افزایش زمان غوطه وری میزان جذب واسکازین توسط نمونه های بتنی  CP20و  CP5طرح های . درصد می رسد 5/0،جذب به 

دوره  بترتیبCP20 درصد و  ،/28، ،/52، ،/4روز به ترتیب  ،7، 48، 6در  CP5بدین ترتیب که برای طرح . افزایش می یابد

ی  نو  مقاومتی در برابر نفوذ واسکازین و میزان جذب اتفاق  CP10ولی در طرح . درصد بوده است ،/63، ،/58، ،/48زمانی 

 ،/48روز این مقدار به  48درصد واسکازین را جذب نموده که در مقایسه با  ،/86روز غوطه وری  6بدین صورت که در . افتاده است

روز غوطه وری درصد  ،7مقاومت نموده به صورتیکه پس از  ،با افزایش زمان در برابر نفوذ و جذبCP10 در واقع . ی رسددرصد م

( شاهد) C این مقدار از میزان جذب طرح. که از تمامی نمونه های درصد جذب کمتری داشته است درصد می رسد ،/7جذب به 

الزم به ذکر است که محیط واسکازین بسیار . د نفوذ و جذب واسکازین شده استروز کمتر بوده و می توان گفت سبب بهبو ،7در 

  .غلیظ بوده و هسته داخلی بتن کامالً خش  باقی می ماند
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CP20 CP10 CP5

 
C  

72/33  ،6/37  70/32  25/4،     روزه 82مقاومت  

74/35  74/36  66/4،  66/40   در واسکازینروزه  6مقاومت  

40/34  37/37  4/36  68/32   روزه در واسکازین 48مقاومت  

88/33  76/35  76/37  6/37   روزه در واسکازین ،7مقاومت  

 درصد چکنه غوطه ور در واسکازین ،8، ،0، 5مقاومت فشاری نمونه های حاوی ( 0)شکل              

  
  
  

  
 

 
 

CP20 CP10 CP5
 

C  

 روزه در واسکازین 6درصد جذب  ،/34 ،/4 ،/86 ،/48

 روزه در واسکازین 48درصد جذب  ،/4 ،/52 ،/47 ،/58

 روزه در واسکازین ،7درصد جذب  5/0، ،/28 ،/74 ،/63

 درصد چکنه غوطه ور در واسکازین ،8، ،0، 5درصد جذب نمونه های حاوی ( 3) شکل                       
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 : میتوان نتایج زیر را بیان نمودبنابراین 

  میلیمتر قرار  ،،0تا  65با استفاده و افزایش پودر پوزوالن چکنه در بتن، میزان اسالمپ کاهش نمی یابد و در محدوده مجاز

  می گیرد

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

 . افزایش درصد جایگزینی سیمان با پودر پوزوالن طبیعی افزایش می یابد

  طرحCP10 پروزوالن چکنره   بنابراین . داشته و سبب بهبود دوام بتن می گردد در برابر با بقیه طرح ها کمترین افت مقاومت را

تمرامی طررح هرای دارای    تقریبرأ  . اسرت  روز غوطه وری نسبت به طرح شاهد داشته ،7نقش بهبود در مقاومت فشاری را برای 

 .که نشان از بهبود مقاومت فشاری بتن داردپوزوالن چکنه دارای افت مقاومت کمتری نسبت به نمونه شاهد را داشته 

  طررح . درصدهای متفاوتی را از این ماده جرذب نمروده انرد    ،واسکازیننمونه ها با غوطه وری در CP10  روز غوطره وری  ،7در

دارای مقاومت فشاری بیشتری مری باشرد در صرورتیکه آن دو طررح دیگرر افرت مقاومرت        و  جذب کمتری داشتهمیزان درصد 

 .بیشتری داشتند

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

  .استفاده نمود واسکازینبهبود دوام بتن در محیط نه به عنوان عاملی برای چک می توان از پوزوالن مهیا باشد،

 

 تشکر وقدردانی

با سپاس فراوان از مدیریت شرکت بنیان بتن مشهد، بویژه مسئولین محترم آزمایشگاه بتن زیرا بدون همیاری آنان،انجام این 

 .پژوهش میسر نبود

 مراجع

 . 0326 ، دومین کنفرانس ملی بتن ایران،"مطالعات میدانی در تدوین نشریات فنی بتننگاهی به جایگاه  "،.حیدری صفر -0
 .(0366)ت دانشگاه علم و صنعت ایران، ، تکنولوژی بتن، انتشارا.، شاه نظری محمدرضا.، ترجمه رمضانپور علی اکبر.نویل آدام -8

 .(0362) تحقیقات ساختمان و مسکن،مرکز  ، ارزیابی پوزوالن های ایران،.رمضانیانپور علی اکبر -3
4- Ramzi B.Abdul-Ahad., Azad A.Mohammed.,” compressive and tensile strength of concrete loaded and soaked in crude oil ”, 
Engineering journal of the university of Qatar.,vol.13,2000pp. 

 .(0327) رح اختال  بتن، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان،، تکنولوژی بتن و ط.مستوفی نژاد داوود -5

  .اطالعات دریافتی از آزمایشات انجام شده توسط شرکت سیمان شرق مشهد -7

 . www.afrazand.com،(تولید کننده ز ولیت از نو  کلینوپتیلولیت)اطالعات دریافتی از شرکت افرازند -6

 


