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کامل3

در اين مقاله ،نتايج بررسي آزمايشگاهي بر روي اثر پودر سنگآهک بر دوام بتنهاي قرار گرفته در محيطهاي
سولفاتي با غلظت باال ارائه ميشود .به اين منظور ،نمونهها با  5سطح جايگزيني سيمان توسط پودر سنگآهک ،ساخته
شد .در سنين مختلف ،آزمايشهاي تغيير مقاومت فشاري و وزن برروي نمونههاي بتني که در محلولهاي سولفات
سديم و منيزيم  01درصد قرار داشتند انجام شد .همچنين نمونههاي منشوري مالت براي بررسي انبساط نمونهها ،در
محلولهاي سولفات سديم و منيزيم  5و  01درصد نگهداري شدند .بطور کلي ديده ميشود با افزايش ميزان پودر
سنگآهک ،از مقدار مقاومت فشاري کاسته شده و شدت تخريب نمونهها در هر دو محلول سولفات با افزايش غلظت
محلول ،تشديد ميشود.

حمله سولفاتي ،پودر سنگ آهک ،مقاومت فشاري ،انبساط نمونه هاي مالت

Durability of Concretes and Mortars Containing
Limestone Powder Exposed to High Sulfate
Environments
Ali A.Ramezanianpour; E. Ghiasvand; Mohammad E.Kamel
ABSTRACT
Sulfate attack is one of the most important problems concerning the durability of concrete structures.
In this paper, the sulfate resistance of concrete and mortar specimens made from ordinary Portland
cement containing limestone powder was studied. Strength reductions and mass changes of concrete
specimens immersed in 10% Na2SO4 and MgSO4 solutions and Expansion of mortar prisms immersed in
5% and 10% Na2SO4 and MgSO4 solutions were monitored.
It was observed that compressive strength decreases with the limestone replacement percent and also,
deterioration is severer, the higher the concentration content sulfate.
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نقشي اثربخش ايفا مينمايد .از اينرو مهندسان عمران همواره
در تالش براي بهبود خواص و كيفيت آن بودهاند .در چند دهه
در صنعت ساختوساز دنيا ،سالهاي متمادي است كه بتن

اخير به علت باال بودن قيمت انرژي ،استفاده از سيمانهاي

آميخته روبه افزايش است .اين امر باعث ذخيره نمودن مقدار
قابل توجهي انرژي در فرايند توليد سيمان ميشود .همچنين
گسترش استفاده از انواع اين سيمانها ،منجر به مشارکت در
توسعه پايدار از طريق کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي (به

سنگدانه

خصوص  )CO2در فرآيند توليد کلينکر ميشود .سيمان پرتلند

سنگدانه مورد استفاده در اين تحقيق ،از يکي از معادن

آهکي يکي از انواع اين سيمانها است که توليد آن از چند دهه

استان تهران تهيه شده است .ماسه مصرفي ،ماسه طبيعي

پيش شروع شده و امروزه يکي از پرمصرفترين انواع سيمان-

شسته با ميزان جذب آب  1/75درصد وزني و شن مصرفي،

ها است .ميزان استفاده از پودر سنگآهک بهعنوان جايگزين

شن شکسته با حداکثر قطر سنگدانه  15ميليمتر با ميزان جذب

کلينکر سيمان ،در استانداردهاي مختلف يکسان نيست .بهعنوان

آب  0/0درصد وزني است .دانهبندي سنگدانههاي مورد استفاده

مثال در استاندارد اروپا مشخصات  4نوع از اين سيمانها

در ساخت نمونههاي بتني ،در ناحيه مورد قبول استاندارد ايران

تعريف شده که در آنها استفاده از  5تا  35درصد پودر سنگ-

براي دانهبندي با حداکثر قطر سنگدانه  11ميليمتر قرار دارد که

آهک مجاز است ].[0

در نمودار ( )0ميتوان ديد.

هنگامي که پودر سنگآهک بهعنوان جايگزين کلينکر
استفاده ميشود بهدليل وقوع پديدههايي مانند رقيقسازي
کلينکر ،اثر فيلر و اثر هستهزايي غيرهمگن ،تغييراتي در منافذ
مويينه ايجاد ميشود .نتايج تحقيقات اخير نشان ميدهند كه در
سيمانهاي پرتلند آهکي واکنشي بين  C3Sو کربنات کلسيم
انجام ميشود که سبب افزايش سرعت هيدراتاسيون C3S

ميشود و نسبت کلسيم به سيليس را در ژل  C-S-Hاصالح
مينمايد ].[3] [1

سيمان و پودر سنگآهک
سيمان استفاده شده ،سيمان تيپ  0-415کارخانه سيمان
تهران است .پودر سنگآهک نيز از معدن کارخانه سيمان آبيک
تهيه شد .مشخصات فيزيکي و شيميايي اين مصالح در جدول
( )0قابل ديدن است .پودر سنگآهک مصرفي در اين تحقيق،
مالحظات گفته شده در استاندارد سيمان پرتلند آهکي ايران را
براورده مينمايد.

وقوع حمله سولفاتي در مالت يا بتن به علت تشکيل
محصوالتي مانند اترينگايت و گچ از قديم بهعنوان پديدهاي

در اين برنامه آزمايشگاهي به منظور مطالعه دوام بتنها در

مخرب شناخته شده است .در چند دهه گذشته به علت رشد

برابر حمله سولفاتي 5 ،طرح اختالط با مقادير مختلف پودر

مصرف سيمان پرتلند آهکي نوع ديگري از حمله سولفاتي

سنگ آهک در نظر گرفته شد .كليه طرحها داراي نسبت آب به

شناسايي شده که محصول آن مادهاي بهنام تومازايت است.

مواد سيماني ( مجموع سيمان و پودر سنگ آهک )  1/45و

تومازايت نيز مانند گچ و اترينگايت ،سبب انبساط در خمير

ميزان مواد سيماني  351 Kg/cm2ميباشند .مشخصات مخلوط

سيمان شده و با گذشت زمان خاصيت چسبندگي خمير سيمان

ها در جدول ( )1آورده شده است.

را از بين ميبرد .از مهمترين منابع مورد نياز براي تشکيل اين
محصول ،يون کربنات است .از اينرو مهمترين مشکل در
سيمانهاي پرتلند آهکي به علت باال بودن يون کربنات ،دوام
آنها در برابر حمله سولفاتي است .در مالت يا بتن عواملي
مانند افزايش غلظت محلول سولفات ،افزايش يون کربنات،
کاهش دما و وجود رطوبت منجر به تشديد خرابي ناشي از
تشکيل تومازايت ميشود ].[4
در اين مقاله اثر مقادير مختلف پودر سنگآهک در رفتار

نمودار ( :)0منحني دانه بندي سنگدانه

مالت و بتنهايي که در محلولهاي سولفات سديم و منيزيم در

جدول ( :)0مشخصات فيزيکي و شيميايي سيمان و پودر سنگآهک

دماي حدود  13درجه سانتيگراد قرار داشتند مورد بررسي

مصرفي

قرار گرفته است.

پودر سنگ آهک
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در حدود عدد  01و  01ثابت ماند .براي بررسي تغيير مقاومت
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فشاري و وزن ،در سنين آزمايش مقاومت فشاري و ميزان
تغيير وزن نمونههاي قرار گرفته در محلول سولفات سديم
اندازهگيري شد.
آزمايش تغيير طول مالت منشوري در محلول سولفات
سديم و منيزيم (:)ASTM C0101
طبق اين استاندارد ،نمونههاي منشوري مالت با ابعاد
 11*1/5*1/5سانتيمتر ساخته شد .نمونهها را پس از رسيدن
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به مقاومت فشاري  11مگاپاسكال از قالب خارج نموده و
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در نمودار ( )1نتايج مربوط به آزمايش مقاومت فشاري

جدول ( :)1طرح اختالط مخلوط هاي بتني
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شده که البته اين کاهش مقاومت ،در نمونههايي که مقادير
سنگآهک در آنها بيش از  01درصد وزن سيمان باشد
مشهودتر است.

ISIRI
طبق استاندارد ايران نمونههاي مكعبي با ابعاد 01
سانتيمتر ساخته شده و تا سن آزمايش در محلول آب و آهك
اشباع نگهداري شدهاند .آزمايش در سنين  171 ،011 ،01 ،11و
 315روز بر روي نمونهها انجام شد.
آزمايش تغيير مقاومت فشاري و وزن نمونههاي
بتني در محلولهاي سولفات سديم و منيزيم  01درصد:
براي انجام اين آزمايش نمونههاي بتني مكعبي با ابعاد 01
سانتيمتر ساخته شد .نمونهها ابتدا به مدت  11روز در محلول
آب و آهک اشباع عملآوري شدند سپس به ظرفهاي داراي
محلولهاي سولفات سديم و منيزيم  %01منتقل شدند .در اين
تحقيق  pHمحلولهاي سولفات که در آن نمونههاي بتني قرار
داشتند در محدوده خاصي نگهداري نشده است؛ بلکه  pHاين
محلولها با گذر زمان ثابت شدند .پس از گذشت حدود  3ماه

نمودار ( :)1مقاومت فشاري نمونه هاي بتني در سنين مختلف

پس از گذشت يکسال ،بيشينه و كمينه مقدار مقاومت
فشاري برابر  51 MPaو  45 MPaميباشد که اين مقادير به-
ترتيب مربوط به نمونههاي  LS 5و  LS 11هستند .در
سيمانهاي پرتلند آهکي ،در نسبت آب به مواد سيماني ثابت ،با
افزايش پودر سنگآهک از ميزان کلينکر سيمان کاسته ميشود؛
از اينرو نسبت آب به سيمان افزايش يافته که ويژگيهاي
رفتاري اين سيمانها را ضعيف مينمايد .به اين پديده عنوان

رقيقسازي کلينکر گفته ميشود .در رفتار سيمانهاي گفتهشده،

مربوط به مقاومت فشاري از حالت انبساط متفاوت است ].[5

پديدههاي ديگري مانند فيلر و هستهزايي غيرهمگن نيز اثرگذار

در نمودارهاي ( )3و ( )4بهترتيب ،تغييرات وزن نمونههاي

هستند که اين اثرات سبب بهبود رفتار ميشود .در اين سيمانها

بتني در مدت زمانهاي غوطهوري مختلف در محلولهاي

مقدار جايگزيني بهينهاي براي پودر سنگآهک وجود دارد که

سولفات سديم و منيزيم  01درصد ديده ميشود .با دقت در

اثر منفي رقيقسازي کلينکر را با اثرات مثبت فيلر و هستهزايي

نتايج مييابيم که در همه نمونهها بعد از گذشت  5ماه از

غيرهمگن خنثي مينمايد .با جايگزيني کمتر از اين مقدار بهينه،

غوطهوري در محلولهاي سولفات ،افزايش وزن ديده ميشود.

اثرات مثبت غالب ميشوند و بالعکس ] .[4مقدار بهينه جايگزيني

افزايش وزن موجود در نمونههاي بتني را ميتوان ناشي از

پودر سنگآهک در اين سيمانها معموال کمتر از  01درصد

تشکيل اترينگايت ،گچ و يا تومازايت در اثر واکنشهاي

است .در اين مقاله کاهش مقاومت فشاري با افزايش ميزان

سولفاتهاي سديم و منيزيم با هيدروکسيدکلسيم و نيز C3A

پودر سنگآهک را ميتوان به پديده رقيقسازي کلينکر نسبت

دانست .اين محصوالت در فضاهاي خالي بتن جاي ميگيرند و

داد.

به وزن نمونه بتن ميافزايند .در دراز مدت بدليل اينکه اين
محصوالت حجم بيشتري نسبت به مواد اوليه دارند ،سبب ترک
خوردگي در ماتريس سيمان و تخريب بتن و کاهش وزن
ترکيبات مختلف بهوسيله سولفاتها مورد حمله قرار

ميشوند .همانطور که ديده ميشود در همه نمونهها پس از

ميگيرند .حمله سولفاتها به هيدروکسيدکلسيم و هيدرو

گذشت  00ماه از شروع غوطهوري در محلولهاي سولفات،

آلومينات کلسيم سبب تشکيل ترکيباتي مانند سولفات کلسيم

کاهش وزن ديده ميشود .با دقت در نمودارهاي ( )3و ()4

(گچ) و اترينگايت ميشود که سبب افزايش حجم ميشود .اين

ميتوان دريافت كه تغييرات وزن در محلول سولفات سديم 01

افزايش حجم ،سبب ايجاد ترک و ريزش بتن و کاهش مقاومت

درصد شديدتر است.

آن در دراز مدت ميشود .همانطور که در مقدمه نيز اشاره شد

در نمودارهاي ( )5و ( )1بهترتيب ،تغييرات مقاومت فشاري

در مالت يا بتنهايي که داراي پودر سنگآهک هستند ،پس از

نمونههاي بتني در مدت زمانهاي غوطهوري مختلف در

حمله سولفاتي عالوه بر اترينگايت و گچ امكان تشکيل محصولي

محلولهاي سولفات سديم و منيزيم  01درصد ديده ميشود .با

ديگر با عنوان تومازايت وجود دارد .تومازايت ميتواند در

دقت در اين نمودارها ديده ميشود كه پس از گذشت  5ماه از

محيطي مرطوب و با وجود يونهاي سيليکات کلسيم و کربنات

زمان غوطهوري ،روند افزايش مقاومت در نمونههاي واقع در

تشکيل گردد ].[4

محلول سولفات منيزيم  01درصد مشاهده ميشود اما پس از

همچنين اين موضوع بايد مورد توجه قرار گيرد که

آن ،کاهش مقاومت در نمونهها رخ ميدهد .اما در محلول

سيمانهاي آميخته آهکي مانند سيمانهاي آميخته پوزوالني

سولفات سديم  01درصد ،روند کاهش مقاومت در نمونهها در

(در اين سيمانها از پوزوالنهايي مانند خاکستر بادي،

مدت زمان کوتاهتري ديده ميشود .افزايش مقاومت در نمونهها

ميکروسيليس ،خاکستر پوسته برنج و غيره استفاده شده است)

را ميتوان به پر شدن خلل و فرجهاي موجود در آنها بهوسيله

به علت اثر مخرب رقيقسازي کلينکر که به آن اشاره شد

محصوالتي انبساطزايي مانند اترينگايت ،گچ و يا تومازايت

نميتوانند خصوصيات نفوذپذيري را بهبود بخشند .از آنجاييکه

نسبت داد .کاهش مقاومت فشاري را نيز ميتوان به همين پديده

يکي از مهمترين عوامل براي دوام بتنها يا مالتها در برابر

نسبت داد زيرا اترينگايت ،گچ و تومازايت حجم بيشتري نسبت

حمله سولفاتي ،نفوذپذيري است بروز خسارت در اثر حمله

به محصوالت اوليه ايجاد مينمايند و اين افزايش حجم ،سبب

سولفاتي در سيمانهاي گفتهشده ،درمدت زمان کوتاهتري رخ

ايجاد فشار در بتن ميشود.

ميدهد.
بر اساس مطالعات انجام شده اثر محلولهاي سولفات بر
روي مقاومت فشاري و انبساط نمونهها هميشه موازي يا
يکسان نيست .حتي در اين دو مورد ميتوان نتايج متضادي را
يافت .چگونگي حمله سولفاتي بهدليل نسبتهاي حجم به سطح
و طول به عرض متفاوت نمونهها ،نرخ ورود و عمق موثر
محلول سولفات ،تحت اثر قرار ميگيرد و همچنين نحوه خرابي

نمودار ( :)3تغييرات وزن نمونههاي بتني پس از غوطهوري در محلول

نمونههاي مالت ساخته شده با سيمان پرتلند آهکي با 35

سولفات سديم 01درصد

درصد پودر سنگآهک ،پس از قرار گيري در محلول سولفات
سديم  5درصد به مدت يك سال و نيم ،حدود  33درصد افت در
مقاومت فشاري ديده ميشود و آنها اين افت مقاومت و
عملکرد ضعيف در محلول سولفات را به وجود تخلل و منافذ
داخلي بيشتر اين سيمانها نسبت دادند ].[1
تاسون و همکاران نيز در سال  1110نشان دادند كه در هر
دو مقطع زماني  1و  01ماه پس از غوطهوري در محلولهاي
سولفات با غلظت  11درصد و در دماي  5درجه سانتيگراد،

نمودار ( :)4تغييرات وزن نمونههاي بتني پس از غوطهوري در محلول
سولفات منيزيم 01درصد

سولفات سديم از سولفات منيزيم مخربتر عمل مينمايد به-
طوري که در اين محلول شدت کاهش مقاومت فشاري بيشتر
بوده است .آنها در اين تحقيق ميزان  pHرا در يک محدوده
ثابت نگه نداشته بلکه  pHمحلول با گذشت زمان به يک مقدار
ثابت رسيد pH .در محلول سولفات سديم پس از گذشت  1ماه
از  1/5به حدود  01/5رسيد و در محلول سولفات منيزيم از 1/5
به حدود  01رسيد و بيان نمودند كه ميزان  pHدر رفتار
سيمانهاي آميخته آهکي در محلولهاي سولفات موثر است.
اين محققين با تهيه تصاوير ميکروسکوپ الکتروني نشان دادند
در مالتهاي با  41درصد پودر سنگ آهک در محلول سولفات

نمودار ( :)5تغييرات مقاومت فشاري نمونههاي بتني پس از غوطهوري
در محلول سولفات سديم 01درصد

سديم ،عمده محصول اترينگايت است و در محلول سولفات
منيزيم بيشتر بروسيت ،گچ و کمي تومازايت ميباشد]5[.
در اين مقاله نيز پس از گذشت حدود  3ماه ديده شد كه pH

محلول سولفات سديم در حدود عدد  01و  pHمحلول سولفات
منيزيم در حدود عدد  01ثابت ماند .از اينرو با توجه به
تحقيقات انجام شده قبلي ،به نظر ميرسد محصول عمده در
نمونههاي ساخته شده با سيمان پرتلند آهکي در محلولهاي
سولفات سديم و منيزيم بهترتيب اترينگايت و گچ باشد و در هر
دوي اين محلولها ،تومازايت نيز ديده شود .اما براي بررسي
دقيقتر اين موضوع ،تهيه تصاوير ميکروسکوپ الکتروني از
نمودار ( :)1تغييرات مقاومت فشاري نمونههاي بتني پس از غوطه-
وري در محلول سولفات منيزيم 01درصد

نمونههاي واقع در محلولهاي سولفات در برنامه تحقيقاتي
آينده قرار دارد.

اين روند باعث ترک خوردن و تکهتکه شدن بتن در سنين
باال و کاهش مقاومت آن ميشود .بهعنوان مثال ميتوان بيان
نمود كه در نمونه  LS 11بعد از گذشت  00ماه از شروع
غوطهوري درمحلولهاي سولفات سديم و منيزيم به ترتيب،
کاهش مقاومت نسبت به مقاومت  11روزه برابر با  %01/0و
 %1/1ميباشد.
پيپيليكاكي و همکاران در سال  1111نشان دادند كه در

در نمودارهاي ( )0( ،)1( ،)7و ( )01تغييرات طول نمونههاي
منشوري مالت در محلولهاي سولفات سديم و منيزيم  5و 01
درصد ديده ميشود .همانطور که گفته شد يکي از عوامل موثر
در حمله سولفاتي و نيز شدت آن ،ميزان غلظت يون سولفات
است .با توجه به نمودارها و جداول ديده ميشود كه در هر يک

از محلولهاي سولفات با افزايش ميزان غلظت سولفات از 5

نمودار ( :)7تغييرات طول نمونههاي منشوري مالت پس از غوطهوري

درصد (  5گرم سولفات در  0ليتر آب مقطر) به  01درصد (011

در محلول سولفات سديم  5درصد

گرم سولفات در  0ليتر آب مقطر) بر ميزان تغيير طولها افزوده
ميشود که اين موضوع به دليل افزايش ميزان غلظت سولفات
است .در بيشتر موارد تحقيقات انجام شده نشان ميدهند که
در نمونههاي ساخته شده با سيمانهاي پرتلند آهکي ،در
غلظتهاي پايينتر از  5درصد ،محلول سولفات منيزيم مخربتر
از محلول سولفات سديم عمل مينمايد که اين موضوع به بهتر
مهيا شدن شرايط براي تشکيل تومازايت در كنار يونهاي
منيزيم مرتبط است ].[4
از بين محلولهاي  5درصد سولفات منيزيم و سديم طبق

نمودار ( :)1تغييرات طول نمونههاي منشوري مالت پس از
غوطهوري در محلول سولفات سديم  01درصد

انتظار محلول سولفات منيزيم اثر تخريبي بيشتري بر نمونهها
داشته و ميزان انبساطها نيز بيشتر است .براي مثال پس از
گذشت  1ماه ،نمونههاي داراي صفر 05 ،01 ،5 ،و  11درصد
پودر سنگآهک در محلول  5درصد سولفات منيزيم نسبت به
نمونههاي مانند آنها در محلول  5درصد سولفات سديم به
ترتيب  3 ،1/54 ،1/0 ،0/0و  3/31برابر تغيير طول دادهاند ،اما
تغيير طول نمونههاي منشوري در محلولهاي سولفات سديم و
منيزيم  01درصد بهطور تقريبا يکسان است .اين موضوع
بيانگر اين پديده است که افزايش تغيير طول در نمونههاي
منشوري با افزايش غلظت سولفات در محلول سولفات سديم

نمودار ( :)0تغييرات طول نمونههاي منشوري مالت پس از
غوطهوري در محلول سولفات منيزيم  5درصد

 01درصد محسوستر است .براي مثال پس از گذشت  1ماه،
نمونههاي داراي صفر 05 ،01 ،5 ،و  11درصد پودر سنگآهک
در محلول  01درصد سولفات سديم نسبت به نمونههاي مانند
آنها در محلول  5درصد سولفات سديم به ترتيب ،3/11 ،3/1
 3/13 ،3/34و  3/33برابر تغيير طول دادهاند در حاليکه
نمونههاي با صفر 05 ،01 ،5 ،و  11درصد پودر سنگآهک در
محلول  01درصد سولفات منيزيم نسبت به نمونههاي مشابه
آنها در محلول  5درصد سولفات منيزيم به ترتيب ،0/30 ،0/47
 0/17 ،0/5و  0/0برابر تغيير طول دادهاند .بهطور کلي

نمودار ( :)01تغييرات طول نمونههاي منشوري مالت پس از غوطه-
وري در محلول سولفات منيزيم  01درصد

نمونههايي که در محلول سولفات منيزيم قرار دارند با افزايش

پس از گذشت  1ماه ،تغيير طول نمونههاي با صفر،01 ،5 ،

ميزان پودر سنگآهک ،بر ميزان تغيير طول آنها افزوده

 05و  11درصد پودر سنگآهک در محلول سولفات منيزيم 5

ميشود.

درصد نسبت به نمونه داراي صفر درصد پودر سنگآهک به-
ترتيب برابر  0/1 ،0/11 ،0/3 ،0و  1است و همين نسبت در
محلول  01درصد سولفات منيزيم بهترتيب برابر ،0/01 ،0
 0/4 ،0/30و  0/5است .همچنين محلولهاي  5و  01درصد
سولفات سديم نمونههاي با  11درصد پودر سنگآهک
ضعيفترين عملکرد را از خود نشان ميدهند و نمونههاي با 5
و  01درصد ،از نمونههاي شاهد بهتر عمل مينمايند .در
محلولهاي  5و  01درصد سولفات سديم نمونههاي داراي 11

درصد پودر سنگآهک نسبت به نمونه شاهد تغيير طول را به-

آهک ،با افزايش در ميزان جايگزيني پودر سنگآهک کاسته

ترتيب به ميزان  05و  00درصد افزايش ميدهد و در همين

ميشود ،اما ميتوان بيان نمود كه اين کاهش در سنين مختلف

محلولها نمونههاي با  5درصد پودر سنگآهک نسبت به نمونه

تا ميزان جايگزيني  01درصد محسوس نيست و حتي در برخي

هاي شاهد تغيير طول را بهترتيب به ميزان  1/3و  03/5درصد

سنين افزايش مقاومت ديده ميشود.

کاهش ميدهد .برخي محققين نيز نشان دادند افزودن سنگآهک

 -در حمله سولفاتي ،در هر دو محلول سولفات سديم و

به مقدار  01درصد حدود  31درصد انبساط را در مدت  1ماه

منيزيم با افزايش غلظت يون سولفات ،شدت تخريب بيشتر

در محلول  5درصد سولفات سديم کاهش ميدهد که اين

ميشود که اين موضوع در محلول سولفات سديم محسوستر

موضوع بهاحتمال تشکيل مونوکربوآلومينات در حضور سنگ

است.

آهک است .از اينرو تبديل اترينگايت به مونوسولفوآلومينات به

 -پس از گذشت  8ماه ،تغيير طول نمونههاي واقع در

تاخير ميافتد و يا انجام نميشود ] .[7تاسون و همکاران نيز در

محلول سولفات منيزيم با افزايش ميزان پودر سنگآهک بيشتر

سال  1110نشان دادند كه ميزان تغيير طول در مالتهاي

ميشود ،اما اين موضوع در محلول سولفات سديم به شكلي

ساخته شده با سيمانهاي پرتلند آهکي که در محلول سولفات

ديگر است بهطوري که استفاده از پودر سنگآهک تا ميزان 10

سديم  11درصد ( 111گرم سولفات در  0ليتر آب ) و در دماي

درصد منجر به کاهش تغيير طول نمونهها نسبت به نمونه شاهد

 11درجه سانتيگراد قرار دارند با افزايش در ميزان پودر

شده است.

سنگآهک افزايش مييابد .در اين تحقيق نمونههاي با  5و 01

 -بهطور کلي ميتوان بيان نمود در هر دو پديده تغيير وزن

درصد پودر سنگآهک تغيير طول بسيار نزديک به يکديگر

و تغيير مقاومت فشاري نمونههاي بتني ،محلول سولفات سديم

داشته و نمونههاي داراي  41درصد پودر سنگآهک عملکرد

 10درصد اثر تخريبي بيشتري داشته است.

بسيار ضعيفي را از خود نشان دادند ].[5

 در مجموع ميتوان بيان نمود كه سيمانهاي آميختهآهکي با  10پودر سنگآهک خصوصيات قابل رقابتي را در

 -از ميزان مقاومت فشاري نمونههاي بتني با پودر سنگ-

مقايسه با سيمان پرتلند معمولي دارند.
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