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برمقاومت سیمان  باماده مکمل سیمانی سیلیکا فیوم  مطالعه آزمایشگاهی  اثرات جایگزینی

 یبتننمونه های فشاری 
  

 

  2امین صباغ زاده ، 1,* حسین رضائی

   شرکت صنایع سیمان زابل مسئول واحد تحقیق و توسعه ،دانشجوی دکتری مهندسی عمران -1

     فتر فنی شرکت صنایع سیمان زابل کارشناس د ،فوق لیسانس مهندسی شیمی -2

 

 

  خالصه

مواد اهدافی که از استفاده از این  به عنوان ششمین جز بتن نام می برند. ( SCM)مواد مکمل سیمانی امروزه محققین از 

کاهش حرارت ،باال بردن مقاومت و دوام بتن سخت شده  ،شامل مواردی چون بهبود کارایی بتن تازه  دنبال می شود

)دوده  سوپر پوزوالن سیلیکا فیوممواد پوزوالنی،  شود.در میانحفظ محیط زیست و منافع اقتصادی می  ،دراسیون هی

بر مقاومت فشاری نمونه های بتنی  سیلیکا فیومهدف تحقیق حاضر بررسی تاثیرات یکی از فعال ترین آنهاست. سیلیسی(

وسعه سیمان سیستان به بررسی خواص مکانیکی مخلوط های در این مطالعه آزمایشگاهی در واحد تحقیق و ت می باشد.

نتایج نهایی نشان مقاومت فشاری پرداخته شده است. انجام آزمایشاتدرصد دوده سیلیسی از طریق  15و  5/7بتنی حاوی 

 30تا 20درصد ( می توان به رشد  15می دهد که با افزایش درصد جایگزینی دوده سیلیسی به جای سیمان) از صفر تا 

  درصدی در مقاومت فشاری دست یافت.
 

  مواد پوزوالنی ،مقاومت فشاری ،دوده سیلیسی ،سیلیکا فیوم ،مواد مکمل سیمانی کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه   .1

افزودنی های معدنی غالبا مواد سیلیسی و سیلیکاتی نرم و با ذرات بسیار ریز هستند که در زمان اختالط به مخلوط 

ند.محصوالت  فرعی صنعتی به عنوان منبع اصلی و اولیه افزودنی های معدنی محسوب می شوند. این بتن اضافه می شو

 ،آب ،نیز خوانده می شوند.می دانیم که بتن سنتی شامل چهار جز   SCMیا  ((مواد مکمل سیمانی))مواد به عنوان 

های بتن معاصر دوجز اضافی شامل افزودنی  ،اما در مقابل  ،سنگدانه های فاین و سنگدانه های کورس می باشد ،سیمان 

عنوان دارد.به همین دلیل برخی از محققان از )مواد مکمل سیمانی( به  SCMیعنی شیمیایی و مواد مکمل سیمانی 

 .[1] ششمین جز بتن نام می برند

ون بهبود کارایی بتن اهدافی که از استفاده از این افزودنی ها دنبال می شوند شامل مواردی چ ،درتکنولوژی بتن نوین

حفظ محیط زیست و منافع اقتصادی می  ،کاهش حرارت هیدراسیون ،باال بردن مقاومت و دوام بتن سخت شده  ،تازه 
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( که به طور متداول مورد استفاده قرار میگیرند شامل سیلیکا فیوم ) دوده سیلیسی (یا  SCMباشند. چهار افزودنی معدنی)

SF ،  سرباره گرانوله یاGBFS ،  خاکستر بادی یاPFA  و متاکائولن یاMK   .می شوند 

سوپر پوزوالن سیلیکا فیوم در واقع یک محصول فرعی کارخانجات فوالد آلیاژی یا فروسیلیس است که نتیجه تبدیل 

درجه کوارتز با خلوص باال به سیلیکون در یک کوره قوس الکتریکی بوده و به صورت بخار سیلیسی کوره در دمای دو هزار 

 مراحل تولید.[2]ه جمع آوری شده و متراکم می گرددسانتیگراد از آن خارج می شود.این بخار در فیلتر مخصوص کور

سیلیکافیوم بسیار ریز دانه است به طوری که قطر ذرات  نشان داده شده است. 1به صورت شماتیک در شکل  سیلیکا فیوم

از ذرات سیمان کوچکتر است.چون نرمی سیلیکافیوم حدود دو برابر نرمی برابر  93آن کمتر از یک میکرومتر بوده و حدود 

به همین جهت به آن دوده سیلیسی نیز اطالق می شود.حدود نود درصد وزنی سیلیکافیوم از ذرات  ،ذرات دود سیگار است 

نی سیلیکا فیوم بسیار ریز سیلیس آمورف )بی شکل و غیر بلوری( و فعال تشکیل شده است.به همین جهت خاصیت سیما

 .[2]ه نام سوپرپوزوالن خوانده می شودبسیار باال بوده وب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی)سیلیکافیوم(دوده سیلیس فرآیند تولید -1شکل 

 

دوده سیلیسی را می توان با سیمان مثال در مرحله آسیاب کلینکر مخلوط کرد و به یک سیمان پوزوالنی مرغوب 

ا می توان به طور جداگانه در مرحله ساخت بتن به صورت پودر و یا ژل به آن دست یافت.ضمن آن که این ماده ر

افزود.درصورت عدم دسترسی به سیمان حاوی سیلیکا فیوم بهتر است که آن را به صورت ژل مورد استفاده قرار داد.ژل 

و با دور باال و اختالط سیلیکافیوم  سیلیکا فیوم را می توان به صورت آماده از بازار تهیه کرد و یا به وسیله یک میکسر ویژه

 )ژل غلیظ ( تولید نمود. 3به  2)ژل رقیق ( و یا  5به  1و آب به نسبت وزنی 

 

 ویژگی های بتن ساخته شده با سوپر پوزوالن سیلیکافیوم  .2
 

ترین خاصیتی بین مواد پوزوالنی، دوده سیلیس یکی از فعال ترین آنهاست. رفتار پوزوالنی دوده سیلیس در بتن، مهم

است که باعث می شود بتن سخت شده دارای خواص ویژه ای گردد. تفاوت اساسی بین دوده سیلیس و پوزوالنهای معمولی 
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مانند خاکستر آتشفشانی و خاکستر بادی این است که فعالیت پوزوالنی دوده سیلیس زودتر از پوزوالنهای فوق آغاز می 

 .زه ذراتش یک پوزوالن خیلی فعال و پر کننده ای بسیار مؤثر در بتن استشود. دوده سیلیس به واسطه شکل و اندا

خاصیت پرکنندگی دوده سیلیس نیز باعث توزیع یکنواخت و همگن محصوالت به دست آمده از هیدراتاسیون در مخلوط 

متراکم و کم می گردد. نهایتا ترکیب دو خاصیت پرکنندگی و پوزوالنی دوده سیلیس به صورت ایجاد یک جسم بسیار 

تخلخل، خود را نشان می دهد. بنابراین، فعالیت پوزوالنی و تغییر توزیع اندازه منافذ باعث کاهش نفوذپذیری بتن و کاهش 

  .[3]مقدار هیدروکسید کلسیم( می گردددرجه قلیایی آن )

با خمیر سیمان پرتلند  محققان نشان داده اند که خمیر هیدراته شده سیمان پرتلند به اضافه پوزوالن، در مقایسه

اساسا دوام و استحکام بتن وابسته به احتمال نفوذ یونهای  .دارای منافذ خیلی ریزی هستند که به آسانی قابل نفوذ نیستند

خطرناک در این ماده متخلخل به وسیله آب می باشد و زوال و دوام ساختار بتن عمدتا وابسته به تراوایی آن می باشد. 

به عنوان یک ترکیب معدنی در بتن مورد استفاده قرار می گیرد که ساختار ناتراوا و پیوسته در بتن  (SF) یدوده سیلیس

 وابسته به توزیع اندازه حفره ها و فشردگی ماتریسی، کاهش مقدار یایجاد می کند. ناتراوایی هرچه بیشتر دوده سیلیس

 2Ca(OH).یند هیدراتاسیون، حفره های سطحی به تدریج در طول فراو توزیع سطحی توده مالت سیمانی می باشد

  .[4]براساس واکنش پوزوالنی بین دوده سیلیس و هیدروکسید کلسیم، چگال می شود

نفوذ پذیری بتن  .ارزیابی سریع تراوایی بتن به طور غیر مستقیم می تواند در برآورد و تخمین مقاومت آن به کار رود 

جازه عبور سیال یا بخار را از میان بتن می دهد. کلیه بتن ها قدری آب جذب می در مقابل آب یا بخار خاصیتی است که ا

ارتفاع  متر30کنند و تا حد مشخصی نفوذ پذیر هستند. آزمایش های انجام شده تحت فشار های هیدرواستاتیکی معادل با 

در سازه های  .وذ ناپذیر نیستندمؤید این است که نه سیمان پرتلند و نه مخلوطهای ساخته شده با آن، به طور مطلق نف

هیدرولیکی که فشار آب اثر گذار است، نفوذ پذیری اهمیت بیشتری نسبت به مقاومت دارد. نفوذ پذیری و جذب همچنین 

 SF رنگ ظاهری لحاظ فیزیکیبه .[5]در رابطه با عوامل مختلف تجزیه و تخریب بتن دارای اهمیت ویژه ای هستند

( و می تواند براساس کاربرد به صورت پودر متراکم یا دوغاب به کار 2می باشد )مطابق شکل  خاکستری تیره یا کرم رنگ

   د.رو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یکاهش نفوذپذیری بتن به وسیله دوده سیلیس -3شکل    ی)سیلیکافیوم(رنگ ظاهری دوده سیلیس -2شکل 

 

ته باشد، تراوایی آن را کاهش داده و مقاومت آن می تواند بر بتن هم اثر شیمیایی و هم اثر فیزیکی داش یدوده سیلیس

در بتن منجر به کاهش ضریب تخلخل حفره های سطحی بین ماتریس و سنگدانه در بتن تازه  SF افزایش .را افزایش دهد
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، تراوایی را کاهش می دهد، در نتیجه  SF کاربرد سیمانهای ترکیبی یا مواد افزودنی چسبنده مکمل مثل .[4]می شود

به وسیله میکروسکوپ  SF بتن حاویبررسی انجام شده بر  .[4]مت بتن را در برابر فرسایش شیمیایی افزایش می دهدمقاو

همگن تر و متراکم تر می باشند  یالکترونی نشان داد که میکرو ساختار این ماده نسبت به بتن های بدون دوده سیلیس

مرتبه کاهش می  80ن سیمان با دوده سیلیس، ضریب تراوایی سطح جایگزی %15تحقیقات نشان می دهد با افزودن  .[6]

یا اکسید  2SiO استفاده از .[6]های خمیری را افزایش می دهد یابد. به کارگیری دوده سیلیس همچنین مقاومت بتن

میل ترکیبی خوبی دارد و در کنار آب با هم خوب ترکیب می شوند، باعث ایجاد سیلیکات   2Ca(OH) سیلیس که با

خلل و فرج کاهش می دهد و هرچه فاصله بین خمیر  ن د و نفوذ پذیری بتن را با کم کردسیم محلول در آب می شوکل

در طول واکنش  (.3)شکل [7]سیمان و سنگدانه کمتر باشد، خلل و فرج نیز کمتر و آب بندی بتن بیشتر می گردد

اتصال یافته، مقاومت را افزایش داده و تراوایی را با ، شکافهای بین بافت سیمان و اجزای بتن به یکدیگر  SF پوزوالنی

در زمینه .بسیار همگن و متراکم است SF بتن حاویمعنی است که  بدینچگال کردن ماتریس بتن کاهش می دهد و این 

بسیار مفیدی را به چاپ  [2]کتاب راهنمای  (  Silica Fume Association)سیلیکا فیوم انجمن ، کار با دوده سیلیسی

         مواد مکمل سیمانی مشخصات و ویژگی های این ماده و نیز مقایسه آن با دیگر  از برخیبه صورت نمونه رسانده که 

 (SCM  در شکل )نشان داده شده است. 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )ب(                                                                         )الف(                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ج(                                                                   

مشخصات فیزیکی  ب( سیلیکافیوم.  در مقایسه باالف( فوتومیکروگراف از ذرات سیمان پرتلند   -4شکل 

  سیمانی . کافیوم با دیگر مواد مکملج( مقایسه مشخصات فیزیکی و شیمیایی سیلی سیلیکافیوم. 
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  برنامه آزمایش ها کلی شرح   .3

به بررسی خواص مکانیکی مخلوط های بتنی حاوی دوده در کارخانه سیمان سیستان در این مطالعه آزمایشگاهی 

دو کارخانه  تیپ پرتلند برای سیمان مصرفی در طرح از سیمانتست مقاومت فشاری پرداخته شده است. سیلیسی از طریق 

ول امطابق جد هامشخصات آن کهاز صنایع فروآلیاژ ایران واقع در ازنا تهیه شده  نیز سیلیسی مصرفی دودهاستفاده گردیده و 

)ماسه( مصرفی از نوع طبیعی دو بار شوی و سنگدانه های درشت )شن( از نوع شکسته  ریزسنگدانه های  می باشد. 2و1

 می باشند.

 یی و ویژگی های فیزیکی بیندرهای طرحترکیب شیمیا -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  زیکی دوده سیلیسیمشخصات فی -2جدول 

 

 

 

 

 

 

 سیمان دوده سیلیسی آنالیز

Sio2 94 52/21  

Al2o3 31/0  26/5  

Fe2o3 59/0  62/3  

Cao 37/0  34/62  

Mgo 79/0  76/1  

Na2o 21/0  62/0  

So3 23/0  88/2  

LoI 75/1  51/1  

13/2 وزن ویژه  18/3  

 3200 - بلین

 حدود اندازه ذرات 

 ) میکرومتر(
دانسیته متراکم 

(gr/cm3) 

دانسیته 

 غیرمتراکم

(gr/cm3) 

 سطح ویژه

 (m2/gr) 

15/0 -05/0 7/0 -5/0  35/0 -25/0  20 
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 درصد سیمان( و دو مخلوط100روزه شامل یک مخلوط کنترل) 90طرح اختالط بتنی با برنامه  3تحقیق از این در 

 12 برای تعیین مقاومت فشاری در سنین مختلفاز هر مخلوط  درصد استفاده گردید. 15و  5/7دیگر با میزان جایگزینی 

 نمونه ( ساخته شد.  3)برای هر سن سانتیمتر  10x10x10نمونه مکعبی 

و  3/0بیندر  نسبت آب به( با   Control-Mixیک مخلوط کنترل ) ،در تست آزمایشگاهی ابتدا بر اساس استاندارد

  689نه ریز کیلوگرم بر مترمکعب و سنگدا 1150کیلوگرم بر مترمکعب و مقدار سنگدانه درشت  485مقدار سیمان 

ارائه شده است. در ادامه به منظور بررسی نقش سیلیکا  3تهیه گردید که مشخصات آن در جدول کیلوگرم بر مترمکعب 

  درصد دوده سیلیسی به جای سیمان طرح گردید. 15و 5/7دو مخلوط دیگر با جایگزینی  ،فیوم در بتن

 

 (  Control-Mix)مخلوط کنترل مشخصات  -3جدول 

W/B C.a 
(kg/m3) 

F.a 
(kg/m3) 

PC 
(kg/m3) 

Water 
(kg/m3) 

3/0 1150 689 485 145 

 

ن به کورس در و نسبت مصالح فای  76/3در حدود نسبت سنگدانه به بیندر  ،درصد سیلیکافیوم 5/7در مخلوط حاوی 

می ر مترمکعب کیلوگرم ب 36و مقدار دوده سیلیسی در حدود کیلوگرم بر مترمکعب  449ر سیمان و مقدا 59/0حدود 

 باشد. 

و نسبت مصالح فاین به کورس در  72/3نسبت سنگدانه به بیندر در حدود  ،درصد سیلیکافیوم 15در مخلوط حاوی 

می کیلوگرم بر مترمکعب 73ی در حدود و مقدار دوده سیلیسمترمکعب  کیلوگرم بر 412ر سیمان و مقدا 57/0حدود 

وط به نسبت مورد بحث از مواد فوق روان کننده  استفاده گردید. سایر اطالعات مرب طرح اختالطباشد.همچنین در هر سه 

   ارائه گردیده است. 4های اختالط در جدول 

 

 هی(مایشگاطرح اختالط آز سهجدول نسبت های اختالط ) -4جدول 

Superplasticiser 
(% by mass of PC) 

F.a(kg/m3) SF(kg/m3) PC(kg/m3) 
Water 
(kg/m3) 

F.a/C.a Agg./Binder Mix ID 

10/1 689 - 485 145 6/0 79/3 Control.Mix 

35/1 673 36 449 145 59/0 76/3 M-SF-7.5 

75/1 652 73 412 145 57/0 72/3 M-SF-15 

 

 

 مقاومت فشاری نمونه هاخالصه نتایج  .4

نمونه از هر سن انجام  3روزه با شکستن 3،7،28،90 آزمایش مقاومت فشاری در سنین ،طرح اختالط 3برای 

 ارائه شده است. 5گردید.نتایج این آزمایشات نسبت به مخلوط کنترل در جدول 

می شود که این افزایش  رشد مقاومت فشاری دیده ،در تمامی سنین درصد سیلیکافیوم 5/7در مخلوط حاوی  

 روزه می باشد. 28روزه روندی صعودی دارد و بیشترین درصد افزایش مربوط به سن  28روزه تا 3مقاومت از سن 
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در سنین کم روند کاهش مقاومت نسبت به مخلوط کنترل مالحظه گردید  درصد سیلیکافیوم 15در مخلوط حاوی 

روزه( از  28در مقاومت نمونه ها رخ داد به طوری که این افزایش )سن به یکباره افزایش چشمگیری روزه 28اما در سن 

 روزه نیز بیشتر می باشد. 28در سن  درصد سیلیکافیوم 5/7حاوی میزان افزایش مقاومت مخلوط 

روزه روندی  28روزه تا 3افزایش مقاومت از سن به طور مشابه  درصد سیلیکافیوم 15مخلوط حاوی همچنین در  

درصد دوده سیلیسی در مقایسه با مخلوط 15و  5/7روزه در نمونه های بتنی حاوی  90نتایج مربوط به سن  صعودی دارد.

   درصدی مقاومت فشاری دارد. 15درصدی و  8 از رشد به ترتیب نشانکنترل 

افزایش  بگیریم می توان اظهار کرد که باروزه در نظر  28به طور کلی اگر در آزمایشات حاضر مبنای قضاوت را سن 

درصدی در مقاومت فشاری دست یافت.در ادامه به  30درصد جایگزینی دوده سیلیس به جای سیمان می توان به رشد 

 ارائه شده است. 6و  5منظور نمایش تاثیر حضور سیلیکافیوم در بتن نمودار هایی در شکل 

 

 اثر سیلیکافیوم بر مقاومت فشاری نمونه های بتنی -5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنترل در سنین مختلفبا مخلوط  درصد سیلیکافیوم 5/7حاوی مقایسه نتایج مخلوط  -5شکل

 در سنین مختلف نسبت به مخلوط کنترلمقاومت فشاری 
 )برحسب درصد(

 

 Mix ID روز3 روز7 روز28 روز90

100 100 100 100 Control.Mix 

7/108 8/119 6/109 4/103 M-SF-7.5 

6/115 2/131 7/98 9/87 M-SF-15 
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 با مخلوط کنترل در سنین مختلف درصد سیلیکافیوم 15حاوی مقایسه نتایج مخلوط  -6شکل

 

 

 نتیجه گیری .5

نمونه دوده سیلیسی به بر اساس تحقیق صورت گرفته و با در نظر گرفتن این مطلب که این نتایج منحصرا مربوط به 

زمایشگاهی بوده و برای اظهار نظر قطعی نیاز به تحقیقات آزمایشگاهی گسترده تری وجود دارد کار رفته در این پروژه آ

 موارد زیر قابل نتیجه گیری است : 

 

روزه رشد مقاومت فشاری را تجربه می کنند که  28تمامی نمونه های بتنی حاوی دوده سیلیسی از سنین کم تا سن 

رشد  ،در تمامی سنین درصد سیلیکافیوم 5/7حاوی  نمونه هایدر  خ می دهد.روزه ر 28ماکزیمم افزایش مقاومت در سن 

  مقاومت فشاری  نسبت به مخلوط شاهد دیده می شود.

در سنین کم روند کاهش مقاومت نسبت به مخلوط کنترل مالحظه می  درصد سیلیکافیوم 15در مخلوط حاوی 

ه ها رخ می دهد به نحوی که این میزان افزایش از میزان روزه بیشترین افزایش در مقاومت نمون28گردد ولی در سن 

  بیشتر است.روزه نیز  28در سن  درصد سیلیکافیوم 5/7حاوی افزایش مقاومت در نمونه های 

درصد دوده سیلیسی در مقایسه با 15و  5/7روزه( در نمونه های بتنی حاوی  90نتایج مربوط به سنین باال )سن

 درصدی مقاومت فشاری دارد. 15درصدی و  8از رشد  مخلوط شاهد به ترتیب نشان

روزه را مالک عمل قرار دهیم می توان گفت که  28اگر مطابق آیین نامه ها نتایج مریوط به مقاومت فشاری در سن  

درصدی در  30تا 20درصد ( می توان به رشد  15با افزایش درصد جایگزینی دوده سیلیسی به جای سیمان) از صفر تا 

 ت فشاری دست یابیم.مقاوم
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