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چکیده:
با توجه به رشد جمعيت و افزايش روز افزون ساخت و ساز و مصرف سيمان ،استفاده از مصالح جايگزين به عنوان مواد متمم سيماني امری
ضروری به نظر ميرسد .در سالهای اخير ،مواد پوزوالني طبيعي به دليل در دسترس بودن ،کاربرد فراواني در صنعت ساخت بتن پيدا کردهاند.
در اين تحقيق اثر جايگزيني 21 ،51 ،51 ،1و  21درصد وزن سيمان با پرليت به عنوان يک پوزوالن طبيعي بر خصوصيات فيزيکي و مکانيکي
مالتهای سيماني مورد مطالعه قرار گرفته و نتايج آن با مالت کنترل مقايسه شده است .مطالعات آزمايشگاهي صورت گرفته به دو بخش
بررسي خصوصيات فيزيکي و بررسي خصوصيات مکانيکي تقسيم شده است .خصوصيات فيزيکي شامل جذب آب نهايي ،جذب آب کوتاه مدت
اوليه ،چگالي حجمي و تخلخل ظاهری و خصوصيات مکانيکي شامل مقاومت فشاری و مقاومت خمشي ميباشد .نتايج آزمايش ها بيانگر اين
موضوع است که استفاده از پرليت بصورت جانشين وزني سيمان سبب بهبود خصوصيات فيزيکي و مکانيکي مالتهای سيماني ميشود.

واژه های کلیدی :مالت سيمان ،پرليت ،خصوصيات فيزيکي ،خصوصيات مکانيکي
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Abstract
Due to population growth and increasing construction and cement consumption, the use of alternative
materials as supplementary cementitious materials seems to be necessary. In recent years, natural
pozzolanic materials according to availability, has found wide use in concrete construction industry.
In this study, the effect of replacing 5, 10, 15, 20 and 25 weights% of cement with perlite as a natural
pozzolan on the physical and mechanical properties of cement mortar were studied and the results were
compared with the control mortar. Laboratory studies have been divided into two parts to investigate the
physical and mechanical properties. The physical investigated properties included of the final water
absorption, water absorption of the initial term, bulk density and apparent porosity and mechanical
properties included compressive strength and flexural strength. Test results indicate that the use of perlite
as a substitute for cement mass, improved physical and mechanical properties of cement mortar.
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 .1مقدمه
با توجه به افزايش جمعيت ،رشد شهرنشيني و نياز روز افزون به فرآورده های عمراني جديد ،يکي از اولويت های تحقيقاتي در
جهان ،بررسي و شناخت کاربرد مواد معدني طبيعي و مصنوعي در فرآورده های عمراني مي باشد .بتن يکي از رايج ترين مصالح
ساخت و ساز در جهان مي باشد که در مقادير انبوه توليد مي شود .در حين توليد سيمان پرتلند که در کنار سنگدانه يکي از
اجزای اصلي مخلوط بتن مي باشد ،دی اکسيدکربن به عنوان يکي از گازهای گلخانه ای به اتمسفر منتشر ميشود .ميزان توليد
ساالنه سيمان در جهان در حدود 5/4ميليارد تن ميباشد .در خ الل پروسه توليد يک تن سيمان پرتلند حدود يک تن گاز دی
اکسيد کربن به اتمسفر منتشر مي شود .بنابراين توليد ساالنه سيمان پرتلند سبب انتشار  5/4ميليارد تن گاز دی اکسيد کربن به
اتمسفر مي شود .به همين جهت نيازمند بررسي مواد جايگزيني که سازگار با محيط زيست هستند ،به عنوان جايگزين بخشي از
سيمان در ساخت بتن مي باشيم .اين مواد با جانشيني سيمان سبب کاهش توليد سيمان و در نتيجه کاهش انتشار کربن دی
اکسيد به اتمسفر ميشوند].[5
پوزوالن ماده سيليسي يا سيليسي آلومين داری است که به خودی خود خاصيت چسبانندگي کمي داشته و يا ندارد .ولي بصورت
گرد نرم در مجاورت رطوبت و در دمای معمولي با هيدروکسيد کلسيم واکنش شيميايي نشان داده و ترکيباتي با خواص سيماني
بوجود مي آورد] . [2استفاده از مواد پوزوالني مي تواند با بهبود ريزساختار خمير سيمان از طريق پر کردن حفرات ريز موجود در
آن باعث بهبود خصوص يات مقاومتي و افزايش پايايي محصوالت سيماني شود] .[1پوزوالن ها به دو گروه اصلي طبيعي و مصنوعي
تقسيم مي شوند .از جمله پوزوالن های طبيعي مي توان خاکسترهای آتشفشاني  ،توف های شيشه ای ،دياتوميت ،رس و شيل
کلسينه شده را نام برد .همچنين از جمله پوزوالن های مصنوعي مي توان به دوده سيليس ،روباره کوره های آهنگدازی و خاکستر
بادی اشاره کرد].[4
پرليت سبکدانه های مصنوعي سنگ آتشفشان شيشه ای با ترکيب ريوليتي است که ساختاری بي شکل و غير کريستالي دارد و
نوع منبسط شده آن سفيد رنگ است .نزديک به  51درصد آن اکسيد سيلسيم است که در حدود  1تا  1درصد آب به صورت
حبس شده در خود دارد و در اثر حرارت بين  311تا  5511درجه سانتيگراد آب حبس شده در آن به صورت بخار در مي آيد و
خروج اين آب حبس شده از داخل ذرات نرم شده سنگ پرليت سبب مي شود که حجم آن از  4تا  21برابر افزايش يابد .پرليت
خام پس از انبساط ،حجم آن  51تا  21برابر افزايش مي يابد و در هر مترمکعب تقريباً وزني معادل  01تا  551کيلوگرم خواهد
شد].[1
اکتشاف ذخاير پرليت از سال  5151هجری شمسي در ايران آغاز شد و تنها يکي از معادن آن تقريباً شامل  1ميليون تن سنگ
معدن مي باشد].[0
از جمله امتيازات مالت ساخته شده توسط سيمان و پرليت نسبت به مالت معمولي سيمان ،مي توان به موارد زير اشاره کرد:
 - 5وزن آن کمتر از نصف مالت معمولي سيمان است.
 - 2مقاومت آن در برابر آتش  4برابر مالت معمولي سيمان است.
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 - 1ضريب هدايت حرارتي آن  8برابر کمتر از مالت معمولي سيمان است].[5
قاسم زاده و همکاران ] [8در مقاله ای اشاره کرده اند که افزايش ميزان پودر پرليت ،پتانسيل خوردگي در سن  31روزه کاهش
مي يابد و همچنين نمونه حاوی  2.1درصد پودر پرليت نسبت به  1و  5.1درصد پودر پرليت احتمال خوردگي و جذب آب
بيشتری نسبت به نمونه شاهد دارد ،اما مقاومت فشاری آن بيشترين مقدار را دارد.
 Pantaweeو  [3] sinsiriدر مقاله ای به اين نتيجه رسيدند که استفاده از درصدهای باالی پرليت مقاومت فشاری را کاهش و
جذب آب را افزايش مي دهد و همچنين باعث کاهش چگالي نمونه مي شود.
ا مروزه بررسي و شناخت کاربرد انواع مواد معدني و پوزوالن های طبيعي در صنعت بتن به دليل ويژگي های مناسب رو به
گسترش است .لذا پژوهش حاضر به بررسي تاثير پرليت بر خصوصيات فيزيکي و مکانيکي مالت های سيماني پرداخته است.

 .2مصالح مصرفی و نسبت های اختالط
در تحقيق حاضر از سيمان پرتلند تيپ  5- 421استفاده شده است .پودر پرليت مورد استفاده از شرکت گسترش پرليت واقع در
بستان آباد تبريز تهيه شد .مشخصات شيميايي سيمان و پرليت در جدول 5و مشخصات فيزيکي سيمان در جدول 2نشان داده
شده است .همچنين از فوق روان کننده با نام تجاری  FARCO PLAST P10Nکه بر پايه پلي کربوکسيالت اتر ميباشد،
ج هت دستيابي به رواني مطلوب وکمک به توزيع بهتر ذرات در مالت استفاده شد .دانه بندی ماسه مورد استفاده در ساخت مالت
مطابق با استاندارد  ASTM C778انجام شد] .[51نسبت آب به مواد چسباننده برای تمام اختالط ها  1/1و نسبت ماسه به مواد
چسباننده  2/51در نظر گرفته شد .پرليت به عنوان جايگزين سيمان در ساخت مالت مورد استفاده قرار گرفت .به منظور بررسي
اثر پودر پرليت بر خصوصيات فيزيکي و مکانيکي مالت های سيماني ،پودر پرليت با مقادير  21، 51 ، 51 ، 1و  21درصد جانشين
وزني سيمان در ساخت مالت شد .جزييات طرح های اختالط به کار برده شده در ساخت مالت در جدول 1نشان داده شده است.
جدول  -1آنالیز شیمیایی سیمان و پرلیت
درصدهای تشکيل دهنده
پرليت

سيمان

54/0
55/5
5/2
1/58
1/18
4/51
-

25/50
4/82
1/3
01/12
5/12
1/13
1/4
2/15
5/12

4

ترکيب شيميايي

SiO2
Al2 O3
Fe2 O3
CaO
MgO
K2O
Na2O
SO3
TiO2
LOI
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جدول  -2خصوصیات فیزیکی سیمان مصرفی
گيرش نهايي

گيرش اوليه

سطح مخصوص

وزن مخصوص

انبساط اتوکالو

%

min

min

][cm2/ gr

][gr/cm3

1/10

211

501

2311

1/51

جدول  -3مشخصات طرح های اختالط
نام اختالط

چسباننده/آب

درصد وزني

نسبت ماسه به
مواد سيماني

سيمان

پرليت

Control

1/1

2/51

511

1

P 5%

1/1

2/51

31

1

P 10%

1/1

2/51

31

51

P 15%

1/1

2/51

81

51

P 20%

1/1

2/51

81

21

P 25%

1/1

2/51

51

21

 .3ساخت نمونه ها
بديهي است که توزيع يکنواخت مواد تشکيل دهنده مالت بويژه مواد سيماني از جمله پارامترهای مهم در جهت دستيابي به
خصوصيات مقاومتي مطلوب مي باشد .برای نيل به اين هدف در اين پژوهش از مواد فوق روان کننده و روش اختالط مناسب
استفاده شده است .مواد فوق روان کننده از طريق چسبيدن به سطح ذرات مواد سيماني و ايجاد بار الکتريکي مشابه در سطح
تماس ذرات و در نتيجه ايجاد نيروی دافعه بين ذرات باعث پراکندگي آنها مي شوند .با کنترل رواني توسط ميز جريان ،مواد فوق
روان کننده به اندازه ای به مخلوط ها اضافه شدند که رواني در حد مجاز باشد( رواني مجاز در محدوده  )551±1و جهت اختالط
مناسب ،ساخت مالت ها مطابق دستورالعمل زير انجام شد :
 - 5آب ( و يا محلول آب-فوق روان کننده در طرح های حاوی پرليت) الزم جهت اختالط را در جام مخلوط کن ريخته و مخلوط
کن بر روی سرعت کم ( 541 ± 1دور در دقيقه محوری و  02دور در دقيقه مداری ) روشن ميشود.
 - 2مواد سيماني (در طرح کنترل تنها سيمان و در مورد ساير طرح ها مخلوط همگن شده سيمان و پرليت) را به آب اضافه نموده
و عمل اختالط با سرعت کم و به مدت يک دقيقه ادامه يافت.
 - 1در حالي که مخلوط کن با سرعت کم کار ميکند ،در فاصله  11ثانيه تمام ماسه الزم به آرامي به داخل مخلوط کن اضافه شد.
 - 4از زمان پايان ريختن ماسه  ،سرعت را به متوسط ( 281 ± 51دور در دقيقه محوری و  521دور در دقيقه مداری) تغيير داده
و  11ثانيه ديگر عمل اختالط ادامه يافت.

1

ششمين کنفرانس ملي ساليانه بتن ايران ـ تهران ـ  51مهرماه 5131

 - 1مخلوط کن به مدت  31ثانيه خاموش گرديد .در  51ثانيه اول اين زمان مالت هايي که به ديواره وکف جام چسبيده بودند
جدا و ته گيری شدند.
 - 0ساخت مالت با يک دقيقه اختالط با سرعت متوسط پايان يافت.
جهت سنجش مقاومت فشاری ،چگالي ،جذب آب و تخلخل ظاهری مالت ها را در قالب های 11×11×11ميلي متری ريخته و
جهت سنجش مقاومت خمشي از قالب های  41×41×501ميلي متری استفاده گرديد .نمونه های مکعبي در  2اليه و هر اليه 12
بار توسط چکش تراکم کوبيده شدند .نمونه های منشوری نيز در  2اليه و هر اليه  52بار کوبيده شدند .نمونه ها پس از  24ساعت
از قالب خارج و در مخزني از محلول اشباع آب و آهک در دمای  21±2°Cنگهداری شدند .الزم به ذکر است که کليه کارهای
آزمايشگاهي اين پژو هش در آزمايشگاه بتن و مصالح ساختماني دانشکده فني دانشگاه گيالن انجام شده است.

 .4آزمایش مقاومت فشاری
مقاومت فشاری براساس استاندارد  ASTM C109در سنين  28 ، 5و  31روزه بر روی نمونه های مکعبي انجام شد] .[55نتايج
آزمايش مقاومت فشاری برای هر طرح اختالط براساس متوسط مقاومت  1نمونه در هر سن تعيين و در شکل  5به نمايش در
آمده است.

شکل  – 1مقاومت فشاری مالت های سیمانی ()MPa
با توجه به شکل  5واضح است که استفاده از پرليت در مالت ،باعث افزايش مقاومت فشاری نمونه ها شده است .مقاومت مالت ها
در سن  5روزه با افزودن  1درصد پرليت بيشترين مقدار افزايش مقاومت را داشته است  Benachour .و همکاران] [52گزارش
کردند که هر چه نسبت ابعاد فيلر به ذرات سيمان بيشتر باشد اثر پرکنندگي آن بهتر خواهد بود .لذا پرليت با توجه به ذرات بسيار
ريز آن ،اثر پرکنندگي قابل توجهي داشته و با پرکردن فضاهای خالي موجود در خمير سيمان موجب افزايش تراکم و بهبود
خصوصيات مکانيکي مي گردند .اين مکانيزم مي تواند از جمله عوامل موثر در افزايش مقاومت کوتاه مدت مالت ها باشد .در
تمامي سنين افزودن  21درصد پرليت باعث کاهش مقاومت فشاری نسبت به نمونه شاهد مي گردد .به نظر مي رسد عدم شکل
گيری ميکروساختار همگن در اثر عدم توزيع يکنواخت ذرات پرليت عامل اصلي در اين کاهش مقاومت باشد .همچنين از شکل 5
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مالحظه ميشود که استفاده از  51درصد پرليت سبب افزايش بيشتر مقاومت فشاری نمونه ها در سنين  28و 31روزه گي نسبت
به نمونه های ديگر شده است ،اين موضوع بخاطر اين است که پوزوالن ها در سنين باالتر فعاليت بيشتری از خود نشان داده و
افزايش مقاومت باالتری نسبت به سنين اوليه از خود نشان مي دهد .با توجه به نتايج فشاری مي توان دريافت که استفاده از
پرليت تا  21درصد جايگزيني سيمان باعث افزايش مقاومت نسبت به مالت کنترل مي شود .همچنين از بررسي رشد مقاومت
فشاری طرح های با درصد مختلف جايگزيني سيمان با پرليت بوضوح مي توان دريافت که فعاليت پوزوالني اين طرح ها در فاصله
بين سنين  28و  31روزگي بشدت افزايش يافته که بيش ترين رشد مقاومت در فاصله بين اين دو سن متعلق به طرح حاوی 51
درصد پرليت ميباشد.

 .5آزمایش مقاومت خمشی
مقاومت خمشي براساس استاندارد  ASTM C348در سنين  28 ، 5و  31روزه بر روی نمونه های منشوری انجام شد].[51
نتايج آزمايش مقاومت خمشي برای هر طرح اختالط براساس متوسط مقاومت  1نمونه در هر سن تعيين و در شکل  2به نمايش
درآمده است.

شکل  – 2مقاومت خمشی مالت های سیمانی ()MPa
با توجه به شکل  2مالحظه مي گردد که روند تغييرات مقاومت خمشي تقريبا مشابه روند تغييرات مقاومت فشاری بوده است.
استفاده از پرليت در مالت ،بجز طرح مربوط به  1درصد جايگزيني پرليت ،در تمامي درصد های جانشيني باعث کاهش مقاومت
خمشي در سن  5روزه نسبت به مالت کنترل شده است .مقاومت خمشي در سن  28روزه با افزودن پرليت در تمامي طرح ها
افزايش قابل توجه ای داشته است و مالحظه ميشود که استفاده از  51درصد پرليت سبب بيشترين افزايش مقاومت خمشي در
سن  28روزگي نسبت به نمونه کنترل شده است .همچنين از بررسي رشد مقاومت خمشي نمونه ها مي توان دريافت که در سن
 31روزه گي بيشترين مقاومت خمشي همانند نم ودار مقاومت فشاری مربوط به طرح با جايگزيني  51درصد پرليت است ،اين
موضوع بخاطر واکنش پوزوالني پرليت در سنين باال مي باشد که اين امر باعث افزايش رشد مقاومت مکانيکي نمونه ها شده است.
سطح تماس بين خمير سيمان و سنگدانه ها از جمله نقاط بسيار حساس در هر کامپوزيت سيماني مي باشد .تحقيقات نشان داده
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است که در اکثر موارد ،سطح شکست يک نمونه بتني از اين ناحيه مي گذرد .عالرقم اهميت باالی سطح تماس بين خميره
سيمان و سنگدانه ،اين ناحيه يکي از آسيب پذيرترين و ضعيف ترين قسمت های بتن محسوب مي شود .محققين اثر جداره
( )wall effectرا در اين زمينه موثر مي دانند .مشاهده شده است که حضور سنگدانه های نفوذ ناپذير در بافت خمير سيمان
باعث شکل گيری اليه نازکي از آب در اطراف آن ها مي شود .از آن جا که يون های کلسيم قابليت حرکت پذيری بيشتری در
محيط آبي دارند به درون اين اليه کشيده شده و پس از ت بلور باعث تشکيل کريستال های ضعيف هيدروکسيد کلسيم مي
شوند] . [54ذرات بسيار ريز پرليت به کمک اثر پرکنندگي و فعاليت پوزوالني ،مانع از تجمع هيدروکسيد کلسيم در سطح تماس
خمير سيمان و سنگدانه ها شده و با ايجاد تراکم کافي و تشکيل ميکروساختار همگن ،امکان تماس بهتر و پيوند قوی تری را بين
سيمان و سنگدانه ها فراهم مي سازد.

 .6آزمایش جذب آب ،چگالی حجمی و تخلخل ظاهری
به منظور بررسي اثر پرليت بر ميزان نفوذپذيری نمونه های مالت ،آزمايش جذب آب براساس استاندارد  ASTM C948بر روی
نمونه های مکعبي انجام شد] .[51نتايج آزمايش جذب آب براساس متوسط نتايج  1نمونه تعيين و در جدول  4به نمايش درآمده
است .اهميت اين آزمايش ها از آن جهت است که نتايج اين آزمايش ها بازگو کننده حجم و گستردگي حفرات مويينه موجود در
يک کامپوزيت سيماني مي باشند.
جدول  – 4نتایج جذب آب ،تخلخل ظاهری و چگالی حجمی
مشخصات مالت

تخلخل ظاهری

جذب آب نيم ساعته

جذب آب بلند مدت

چگالي حجمي

%

%

%

][gr/cm3

52/52

4/48

8/81

2/15

مالت کنترل

51/55

1/48

5/54

5/38

مالت حاوی  1درصد پرليت

8/0

2/82

0/35

5/30

مالت حاوی  51درصد پرليت

52/54

1/48

8/01

5/34

مالت حاوی  51درصد پرليت

50/11

0/04

55/00

5/31

مالت حاوی  21درصد پرليت

53/53

8/11

51/81

5/80

مالت حاوی  21درصد پرليت

همانگونه که در جدول  4مشاهده مي شود در تمامي طرح های اختالط حاوی پرليت ،ميزان چگالي حجمي نسبت به مالت
کنترل کاهش پيدا کرده است و با توجه به وزن مخصوص پايين پرليت با افزايش درصد های جايگزيني اين کاهش چگالي نسبت
به مالت کنترل مشهودتر مي شود .همانطور که در باال مشاهده مي شود با افزايش پرليت تا  51درصد جايگزيني سيمان (مقدار
بهينه نمودار فشار و خمش) ميزان جذب آب و تخلخل نمونه ها کاهش مي يابد و پس از آن با توجه به افزايش حجم بکارگيری
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پرليت در نمونه ها و جذب آب باالی اين پوزوالن ميزان جذب آب و در نتيجه تخلخل نمونه ها افزايش مي يابد .از نتايج باال به
وضوح قابل مشاهده است که کاهش جذب آب باعث کاهش تخلخل نمونه ها و در نتيجه حصول مقاومت بيشتر مکانيکي نمونه ها
نسبت به مالت کنترل شده است .استفاده از درصد بهينه پوزوالن باعث مي شود ذرات بسيار ريز پوزوالن از طريق واکنش با
کريستال های هيدروکسيد کلسيم و کاهش اندازه آن ها باعث ايجاد ريزساختاری همگن شده و از سوی ديگر با کاهش حفرات
نفوذ پذير از طريق پر کردن حفرات مويينه موجود در بافت خمير سيمان و مسدود کردن راه های ارتباطي شبکه مويينه موجب
کاهش جذب آب مي شوند.

 .7نتیجهگیری
در پژوهش حاضر تاثير درصدهای مختلف پرليت بر خصوصيات فيزيکي و مکانيکي مالت های سيماني بررسي شده است .بدين
منظور پرليت با درصدهای مختلف جايگزين وزني سيمان شدند و مقاومت فشاری ،مقاومت خمشي ،چگالي ،جذب آب و تخلخل
ظاهری نمونه ها مورد بررسي قرار گرفت .نتايج آزمايش ها نشان دادند :
 - 5مقاومت فشاری مالت ها در سن  5روزه با به کارگيری  1درصد جايگزي ني پرليت با سيمان بيشترين مقدار را نسبت به مالت
کنترل دارا است ،با افزايش سن نمونه ها مقدار بيشترين افزايش مقاومت فشاری مربوط به طرح با  51درصد پرليت مي باشد که
نشان دهنده افزايش فعاليت پوزوالني پرليت در سنين باالتر است.
 - 2مقاومت خمشي مالت های حاوی پرليت در سن  5روزه جز در طرح با  1درصد جايگزيني نسبت به مالت کنترل کاهش
مقاومت داشته است .در سنين  28و  31روزه گي بيشترين مقاومت را طرح  51درصد جايگزيني دارا مي باشد.
 - 1از مقايسه کليه طرح های اختالط مشاهده ميشود که طرح حاوی  1درصد پرليت دارای بيشترين مقاومت فشاری و خمشي
در سن  5روزه و همچنين طرح اختالط حاوی  51درصد پرليت دارای بيشترين مقاومت فشاری و خمشي در سنين  28و 31
روزه گي ميباشد .استفاده از  21درصد جايگزيني پرليت به دليل عدم شکل گيری ميکروساختار همگن در اثر عدم توزيع
يکنواخت ذرات ،مقاومت فشاری و خمشي کمتری را نسبت به مالت کنترل دارا است.
 - 4نتايج آزمايش جذب آب نشان مي دهد که در طرح های با درصد های پايين جايگزيني ميزان جذب آب کاهش و با افزايش
پرليت به نسبت جذب نيز افزايش پيدا مي کند .نمونه با  51درصد پرليت کمترين مقدار جذب آب و تخلخل را نسبت به مالت
کنترل دارد که اين مقدار کاهش به ترتيب  5.8درصد و  5.5درصد مي باشد .پر کردن حفرات مويينه موجود در بافت خمير
سيمان و مسدود کردن راه های ارتباطي شبکه مويينه از جمله عوامل موثر در کاهش جذب آب است.
 - 1باتوجه به وزن مخصوص پايين پرليت و فضايي که در درصد های باالتر جانشيني اشغال مي کند با افزايش درصد جايگزيني
چگالي نمونه ها نسبت به مالت کنترل کاهش بيشتری را از خود نشان مي دهد.
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