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مکانیکی و دوام بتن در دماهای باال 
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خالصه: یکی از مهمترین عوامل آلودگی محیط زیست تولید سیمان و یکی از عوامل آسیب به سازه های بتن آرمه دماهای 
باال میباشد. در این مطالعه تاثیر جایگزینی 10 و 20 درصد وزنی سیمان با زئولیت بر مشخصات مکانیکی و دوام سازه های 
بتنی بررسی شده است. مشخصات مکانیکی شامل مقاومت فشاری و مقاومت کششی در حالت داغ و مشخصات دوام شامل 
جذب آب سطحی، عمق نفوذ آب، مقاومت الکتریکی و افت وزنی بتن حرارت دیده است. دماهای بررسی شده بازه دمایی 
28 تا 800 درجه سانتیگراد است. نتایج نشان داد که جایگزینی سیمان با زئولیت موجب کاهش جزئی مقاومت فشاری 
و کششی 28 و 42 روزه بتن معمولی شده است. این بررسی در دماهای باال نشان داد که اگرچه جایگزینی درصدی از 
سیمان با زئولیت مقاومت فشاری بتن معمولی را به میزان کمی کاهش داده است، در رابطه با مقاومت فشاری نرمال شده 
در بیشتر دماهای آزمایش موجب بهبود این پارامتر شده است. عالوه بر این، مالحظه گردید برای جایگزینی 10 و 20 
درصد وزنی سیمان با زئولیت مقاومت کششی بتن در دماهای باال را به ترتیب 21 و 13 افزایش داده است. این بررسی در 
رابطه با مقاومت کششی نرمال شده بتن در دماهای باال برای درصدهای یاد شده، به ترتیب افزایش 22 و 14 درصدی را 
نشان داد. در رابطه با مشخصات دوام بتن مالحظه گردید که اگرچه افزایش دمای آزمایش مشخصات دوام بتن معمولی را 
دچار آسیب کرده است، جایگزینی زئولیت با سیمان موجب بهبود آن مشخصات شده است. نتایج به نحوی بود که بهترین 

عملکرد دوام بتن، در نمونه های حاوی درصدهای باالتر زئولیت حاصل گردید. 
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1-مقدمه
پیشرفت صنعت که توسط انسان روز به روز در حال رشد است، 
آلودگی  عوامل  میان  در  میباشد.  آلودگی محیط زیست  اصلی  عامل 
هوا سهم تولید بتن 6 درصد میباشد ]1[. یکی از اصلی ترین اجزای 
زیاد،  انرژی  صرف  موجب  آن  تولید  که  میباشد  سیمان  بتن  تولید 
تولید دی اکسید کربن و در نهایت تحمیل اثرات نامطلوبی به محیط 
زیست میگردد. بنابراین کاهش مصرف سیمان به صورت جایگزینی 
آن با موادی که آلودگی کم تری تولید میکنند در بلند مدت میتواند 
داشته  زیست  محیط  آلودگی های  کاهش  بر  چشمگیری  تاثیر 

جایگزین  مواد  ترین  مرسوم  از  یکی  طبیعی  پوزوالن های  باشد]2[. 
سیمان میباشند. افزایش مصرف پوزوالن ها در صنعت ساخت و ساز 
آیین  در  آن ها  فیزیکی  و  شیمیایی  مشخصات  که  بوده  اندازه ای  به 
نامه های روز دنیا نیز ورود پیدا کرده است ]3[. کاربرد پوزوالن به طور 
تجاری در ساخت و ساز در صورتی ممکن است که از نظر منابع تامین 
بوده که  پوزوالن طبیعی  نوع  زئولیت یک  باشد.  بوده و در دسترس 
 Al2O3 منابع عمده آن در استان سمنان است. زئولیت منبع غنی از
و SiO2 هستند که با Ca (OH) 2 واکنش داده و منجر به تولید ژل 

C-S-H و آلومینات ها میشوند ]4[.

عالوه بر زلزله و باد که سازه ها بایستی در برابر آنها مقاومت داشته 
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باشند، آتش سوزی نیز در صورت وقوع ممکن است خسارات جانی 
درک  بنابراین  مینماید.  تحمیل  سازه  بر  را  ناپذیری  جبران  مالی  و 
درست از رفتار بتن در دماهای باال از اهمیت باالیی برخوردارد است. 
آتش سوزی،  مناسب حین  مقاومت  داشتن  کنار  در  آرمه  بتن  سازه 
بایستی مشخصات دوام مناسبی نیز داشته باشد تا بتواند پس از آتش 
سوزی به بهره برداری خود ادامه دهد. بنابراین در بررسی اثر حرارت 
مشخصات  مطالعات  برخی  در  میشود.  مطرح  سناریو  دو  سازه ها  بر 
مکانیکی نمونه هایی که دماهای مختلف را تجربه کردند پس از سرد 
نشان  را  بتن  پسماند  مشخصات  حالت  این  و  میگردد  بررسی  شدن 
میدهد ]5[–]10[. نوع دیگر تعیین مشخصات مکانیکی بتن در حالت 
از  رفتار سازه پس  ارزیابی  برای  اول  است ]11[, ]12[. سناریو  داغ 
آتش سوزی و بازسازی سازه ها و حالت دوم برای طرحی ایمن حین 
آتش سوزی اهمیت دارد. با این توضیح که بحث دوام سازه ها با توجه 
به تعریف دوام که پس از آتش سوزی مطرح میشود، سناریو اول به 
کار گرفته میشود. مقایسه مقاومت فشاری بتن نرمال در دو حالت یاد 
بالوچ1 و همکاران به طور آزمایشگاهی بررسی گردید و  شده توسط 
نتایج مقاومت فشاری بیشتری را برای حالت داغ نشان داد ]11[. انواع 
مختلفی از پوزوالن ها در سرتاسر دنیا موجود میباشد که در سالیان 
گذشته مورد بررسی و ارزیابی محققین پیشین قرار گرفته است. در 
میان این مراجع عمده مطالعات به تاثیر این پوزوالن ها بر مشخصات 
مکانیکی و دوام نمونه های بتنی در دمای محیط متمرکز بوده است. 
از آنجاییکه سیمان در کسب مقاومت بتن تاثیر به سزایی دارد، میزان 
کافی  مقاومت  به  دستیابی  برای  سیمان  با  زئولیت  بهینه  جایگزینی 
مکانیکی  مشخصات  مهم ترین   .]16[-]13[ میباشد  مهمی  موضوع 
فشاری  مقاومت  دارد،  ویژه ای  تاثیر  بتنی  سازه  پایداری  در  که  بتن 
با  سیمان  از  بخشی  جایگزینی  تاثیر  بررسی  میباشد.  آن  کششی  و 
زئولیت بر مشخصات مکانیکی بتن در دمای معمولی نشان داده است 
که در برخی مطالعات افزایش ]17[-]19[ و در برخی دیگر کاهش 
]15[, ]16[, ]20[ آن مشاهده شده است. علت تفاوت در این نتایج 
در ترکیب شیمیایی زئولیت استفاده شده میباشد که میتوان ان را به 
محل استخراج آن نسبت داد ]21[. بررسی مقاومت فشاری و کششی 
که  داد  نشان  معمولی  دمای  در  زئولیت  از  شده  ساخته  نمونه های 
مقاومت فشاری نمونه های دارای زئولیت تقریبا مشابه یا کمی پایین تر 

1  Baloch

مقاومت  زئولیت  وزنی  درصد   10 جایگزینی  بود.  مرجع  بتن های  از 
کششی 28 روزه و 90 روزه را افزایش داد و با جایگزینی 15 درصد 

وزنی سیمان مقاومت کششی کاهش یافت ]20[.
در رابطه با اثر دماهای باال بر مشخصات مکانیکی نمونه های حاوی 
از فالی  با بررسی نمونه های ساخته شده  پوزوالن، پون2 و همکاران 
با نمونه بتن معمولی مالحظه کردند  اش و اسلگ و مقایسه آنها به 
که  نمونه بتنی ساخته شده از فالی اش به مقدار 90 درصد و اسلگ 
باال جایگزین  میتواند در دماهای  وزنی سیمان،  مقدار 10 درصد  به 
مناسبی برای بتن معمولی باشد. بررسی ریز ساختار این نمونه بتنی 
در دماهای بررسی شده نیز تغییر چندانی را تجربه نکرده است ]20[. 
در مطالعه ای دیگر که ریز ساختار نمونه های دارای فالی اش و اسلگ 
را  در دماهای باال بررسی کردند مالحظه گردید که ترک حرارتی در 
ناحیه اتصال  رخ نداده و ژل C-S-H در مقایسه با بتن معمولی کم تر 
آسیب دیده است ]22[.  بررسی مشخصات مکانیکی و دوام نمونه های 
دارای سیلیکافیوم، فالی اش  و سرباره کوره آهن گداز در دماهای 
200، 400 ، 600 و 800 درجه سانتیگراد نیز نشان داد که در دماهای 
کم تر از 600 درجه سانتیگراد، نمونه های دارای فالی اش و سرباره 

کوره آهن گداز بهترین عملکرد را دارند ]5[.
نفوذ آب به درون بتن میتوان موجب آسیب به سازه های بتنی و 
کاهش عمر مفید آنها گردد. بنابراین برآورد میزان نفوذ آب به درون 
بتن میتواند معیار مناسبی از دوام سازه های بتنی تلقی گردد. یکی از 
روش های تعیین مشخصات دوام بتن روش جذب آب سطحی است. 
این روش بر پایه تمایل بتن در جذب و انتقال آب از حفرات بوده و 
از  است.  بیشتر  نیز  بتن  دوام  باشد،  تر  این ضریب کم  اندازه که  هر 
این روش میتوان برای طبقه بندی کیفیت بتن استفاده نمود ]23[. 
مطالعات  در  بتن  دوام  مشخصات  تعیین  برای  روش  این  از  استفاده 
با   .]26[-]24[  ,]20[ است  گرفته  قرار  محققین  توجه  مورد  زیادی 
از  بتنی ساخته شده  نمونه های  دوام  برآورد  این روش جهت  کاربرد 
10 و 15 درصد زئولیت نشان داد که این میزان جایگزینی با سیمان 
موجب بهبود مشخصات و دوام بتن معمولی در دمای محیط میگردد 
]20[ از دیگر معیارهای تعیین دوام سازه های بتنی مقاومت الکتریکی 
خوردگی  پتانسیل  کننده  تعیین  عبارتی  به  که  معیار  این  میباشد. 
آرماتورها درون بتن میباشد نیز در مراجع ]27[, ]28[ برای ارزیابی 

2  Poon
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دوام بتن مورد استفاده قرار گرفته است. یکی دیگر از مواردی که در 
هنگام بررسی مشخصات دوام بتن در دماهای باال بررسی میگردد، افت 
وزنی نمونه های بتنی میباشد. در مطالعه ای آزمایشگاهی مالحظه شد 
که افت وزنی بتن معمولی در دمای 600 درجه سانتیگراد 8 درصد 
مطالعه  در  است ]11[.  بوده  در 800 درجه سانتیگراد 14 درصد  و 
ای دیگر اثر حرارت بر نمونه های بتنی داری پوزوالن های پومیس 
و سیلیکا فیوم بررسی گردید و نتایج نشان داد که اگرچه نمونه های 
دارای سیلیکا فیوم مقاومت فشاری بتن را در این دماهای بهبود داده 
است، تلفات وزنی بیشتری را در مقایسه با بتن معمولی تجربه کرده 

اند ]10[.
مشخصات  که  است  داده  نشان  پیشین  مطالعات  گسترده  مرور 
باال  دماهای  در  زئولیت  از  شده  ساخته  بتن های  دوام  و  مکانیکی 
بررسی نشده است. همچنین بیشتر مطالعاتی که مشخصات مکانیکی 
بتن معمولی را در دماهای مختلف بررسی کرده اند، آزمایش بر روی 
نمونه های سرد شده انجام شده است. این درحالسیت که درک درست 
از رفتار بتن در زمان آتش سوزی، زمانی به دست می آید که نمونه 
مقاومت  مطالعه  این  در  بنابراین  شود.  آزمایش  داغ  حالت  در  بتنی 
فشاری و کششی بتن معمولی در دماهای 28-800 درجه سانتیگراد 
آزمایش شده و تاثیر جایگزینی 10 و 20 درصد وزنی سیمان با زئولیت 
بر این مشخصات روشن شده است. همچنین از آنجاییکه انتظار میرود 
بتن هایی که دماهای باال را تجربه کرده اند در دوران بهره برداری دچار 
آسیب گردند، مشخصات دوام آنها با استفاده از آزمونهای جذب آب 
سطحی، عمق نفوذ آب، مقاومت الکتریکی و افت وزنی بررسی شده و 

تاثیر جایگزینی بخشی از سیمان با زئولیت روشن شده است.

2- برنامه آزمایشگاهی 
در این تحقیق 3 طرح اختالط مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته 
بتن  مشابه  اختالط  طرح  با  بتنی  نمونه   ،(N) معمولی  بتن  است. 
معمولی با این تفاوت که 10 درصد وزنی سیمان با زئولیت جایگزین 
معمولی  بتن  مشابه  اختالط  طرح  با  بتنی  نمونه  و    (ZE10) شده 
شده  جایگزین  زئولیت  با  سیمان  وزنی  درصد   20 که  تفاوت  این  با 
مقاومت  شامل  مکانیکی  مشخصات  آزمایش های  است.   (ZE20)

فشاری و مقاومت کششی و آزمون های دوام شامل آزمون جذب آب 
تمامی  بود.  وزنی  افت  و  الکتریکی  مقاومت  نفوذ آب،  سطحی، عمق 
آزمایش ها در دماهای 28، 100، 200 ،300، 350، 400، 450، 500، 
650 و 800 درجه سانتیگراد انجام گردید. برای آزمایش مشخصات 
مکانیکی 3 تکرار و برای آزمایش های دوام 2 تکرار و در مجموع برای 

این پژوهش 426 نمونه ساخته و آزمایش شدند. 

2-1- مشخصات مصالح مصرفی
برای ساخت نمونه های بتنی از سنگدانه آهکی شکسته با حداکثر 
اندازه 19 میلیمتر و ریزدانه با حداکثر اندازه 4/75 میلیمتر با مدول 
همراه  به  آنها  بندی  دانه  منحنی  و  است  شده  استفاده   2/81 نرمی 
حدود مجاز آیین نامه C33 ASTM ]29[ در شکل 1 ترسیم شده 
معمولی   2 تیپ  نوع  از  مطالعه  این  در  استفاده  مورد  سیمان  است. 
این  استفاده شده در  زئولیت  بود.  با رده مقاومتی 49/2 مگاپاسکال 

  
 ASTM استاندارد  مجاز حدود و استفاده مورد  ماسه  و شن   یبند  دانه یمنحن :1  شکل

  

ASTM شکل  1: منحنی دانه بندی شن و ماسه مورد استفاده و حدود مجاز استاندارد
Fig. 1.The grading curve of fine and coarse aggregate and allowable limits of ASTM
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مطالعه از شرکت نگین پودر سمنان تهیه شده است و چگالی آن 2/3 
گرم بر سانتیمتر بود. آب مورد نیاز برای ساخت نمونه ها نیز آب شرب 
در  مصرفی  پوزوالن   و  سیمان  شیمیایی  آنالیز  می باشد.  قزوین  شهر 
 618 C ASTM جدول 1 ارائه شده است. که بر اساس معیار استاندارد
– 05 ]30[ در رابطه با محموع مقادیر Al2O3 ،SiO2 و Fe2O3 که 
بایستی باالتر از 70 درصد باشد، در این زئولیت 81,06 درصد بوده و 

این معیار تامین شده است.
برای دستیابی به اثر تغییرات حرارت بر مشخصات بتن، نمونه های 
مورد استفاده با یک طرح اختالط و با شرایط یکسان آماده و عمل آوری 
شده اند. جدول2 طرح اختالط و مشخصات مصالح تشکیل دهنده بتن 

مورد استفاده در این مطالعه را نشان داده است.

2-2- جزئیات طرح اختالط و دستگاه ها
با یکدیگر به  پیش از مخلوط اجزا در میکسر، زئولیت و سیمان 
صورت خشک مخلوط شدند. به منظور اختالط کامل اجزای بتن شن، 
ماسه و نصف مخلوط سیمان با زئولیت به مدت یک دقیقه در میکسر 
مخلوط شدند. در ادامه نصف آب و پس از آن تمام مخلوط سیمان 
با زئولیت به میکسر اضافه گردید. در نهایت ما بقی آب اضافه گردید 
تولید  و  کامل  اختالط  از  کار کرد. پس  دقیقه  به مدت 3  میکسر  و 
میز  توسط  و  ریخته شده  قالب  داخل  به  بتن   همگن،  مخلوط  یک 
 ASTM  لرزان متراکم گردید. اسالمپ نمونه های بر اساس استاندار
 Ze20 و Ze10 ،N 31[ تعیین گردید و برای نمونه های[ C143

به ترتیب 38، 29 و 25 میلیمتر بود. پس از 24 ساعت بتن ها از قالب 

زئولیت  و  سیمان شیمیایی آنالیز مشخصات  : 1 جدول   

 زئولیت  سیمان  دهنده تشکیل  اجزا
26/2095/68

28/514/11
 72/3 97/0 
 24/63 83/4 
 69/2 79/0 
 258/0 95/0 
 533/0 90/0 
 54/2 068/0 

 402/11 49/1 اجزا   سایر
 

  

 (kg/m3) اختالط  طرح :  2 جدول 

 ماسه  شن آب  زئولیت  سیمان  نام نمونه 
 400 0 200 935 765 (N)  زئولیت  بدون

  سیمان  وزنی  درصد  درصد  10  با
 (Ze10)   زئولیت 

360 40 
200 935 765 

  سیمان  وزنی  درصد  درصد  20  با
    (Ze20)زئولیت  

320 80 
200 935 765 

 

  

جدول 1: مشخصات آنالیز شیمیایی سیمان و زئولیت
Table 1.Chemical analysis of Cement and Zeolite

)kg/m3( جدول 2: طرح اختالط
Table 2.Mix proportion of concrete
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بیرون  از  بعد  در آمدند و به مدت 28 روز در آب عمل آوری شدند. 
آمدن از آب و خشک کردن آب سطحی آنها مقاومت فشاری و کششی 
نمونه ها در روز 28 ام تعیین گردید و مابقی نمونه ها  14 روز در محیط 
آزمایشگاه به دمای حدودی 28 درجه سانتیگراد، قرارگرفتند تا آب آزاد 
درون بتن به طور طبیعی خارج گردد. آزمایش های مقاومتی بتن در روز 
42 وم عالوه بر دمای محیط در دماهای 100، 200 ، 300 ، 350 ، 
400 ، 450 ، 500 ، 650 و 800  سانتی گراد انجام شده است. تامین 
دمای هدف توسط یک کوره الکتریکی با ظرفیت گرمایی 1200 درجه 
سانتیگراد انجام شده است )شکل 2(. برای جلوگیری از اسپالینگ، نرخ 
افزایش دما مابین 1/66 تا 3/61 درجه سانتیگراد بر دقیقه انتخاب گردید 
و برای آنکه دمای بتن به طور یکنواخت به دمای هدف برسد به طور 
متوسط به مدت 180 دقیقه در دمای موردنظر باقیماندند ]32[-]35[.  
نمونه ها به محض آنکه از کوره بیرون آمدند، با استفاده از ابزارهای عایق 

حرارتی در زیر جک فشاری با ظرفیت 3000 کیلونیوتون قرار گرفته 
است. آزمایش های دوام نیز یک هفته بعد از خارج کردن نمونه ها از کوره 
و زمانی انجام گردید که آن ها در شرایط آزمایشگاهی سرد شده و به 

دمای محیط رسیدند.
برای بررسی مشخصات مکانیکی نمونه ها در دمای باال، بعد از آنکه 
دمای تمام بتن به طور یکنواخت به دمای هدف رسید، برای حفظ دمای 
نمونه تمامی مراحل انتقال و بارگذاری درحدود 2-4 دقیقه انجام شده 
است. در مطالعات راو و همکاران مدت زمان مجاز برای انجام آزمایش 
به طوریکه دمای نمونه از دست نرود 10 دقیقه توصیه شده است ]36[.

2-3- آزمایشات مشخصات مکانیکی
2-3-1- آزمون مقاومت فشاری

در این مطالعه برای تعیین مقاومت فشاری، بر اساس استاندارد 

 

. الکتریکی کوره  تصویر: 2 شکل  

  

شکل 2: تصویر کوره الکتریکی.
Fig. 2.Electrical furnace

محیط  دمای در  روزه 42 و  روزه28فشاری مقاومت  : 3 جدول   

 N Ze10 Ze20 نام نمونه 
 42 28 42 28 42 28 ( روز)  نمونه سن

 93/48 27/37 43/49 16/34 38/53 17/47 ( مگاپاسکال) فشاری  مقاومت
 

  

جدول 3: مقاومت فشاری28روزه و 42 روزه در دمای محیط
Table 3.The compressive strength at ambient temperature )28 day and 42 day specimens(
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BSEN 12390-3  از نمونه های مکعبی 10 سانتی متری استفاده 

شده است ]37[. آزمایش مقاومت فشاری در روزهای 28 ام و 42 وم 
در دمای محیط انجام شده و میانگین نتایج 3 تکرار برای هر آزمایش، 
در جدول 3 ارایه شده است. میانگین ضریب تغییرات1 در آزمایشات 

مقاومت فشاری در دماهای بررسی شده 5/21 بود.
بررسی نتایج به دست آمده نشان میدهد که با افزایش سن نمونه 
نمونه  فشاری  مقاومت  درصد،  معمولی 13/17  بتن  فشاری  مقاومت 
درصد   20 دارای  نمونه  و  درصد   44/69 زئولیت  درصد   10 دارای 
افزایش داشته است. علت بیشتر بودن میزان  زئولیت 31/31 درصد 
افزایش مقاومت فشاری نمونه زئولیتی در مقایسه با بتن معمولی در 
این است که زئولیت به خاطر شکل ظاهری و سطح مقطع بیشتری 
ذخیره  خود  درون  را  بیشتری  آب  دارد،  سیمان  با  مقایسه  در  که 
آوری  عمل  قابلیت  زئولیت  حاوی  بتن های  به  ویژگی  این  مینماید. 
آب  سیمان  با  مقایسه  در  زئولیت  بنابراین   .]16[ میدهد  را  درونی2 
بیشتری را درون خود ذخیره دارد تا جهت هیدراسیون ذرات هیدراته 
نشده و کسب مقاومت بیشتر مصرف نماید. در ارتباط با اثر جایگزینی 
درصدی از سیمان با زئولیت مالحظه گردید که در نمونه های 28 روزه 
جایگیزینی 10 و 20 درصد وزنی سیمان با زئولیت، مقاومت فشاری 
این  علت  است.  داده  کاهش  درصد   21 و   27/58 ترتیب  به  را  بتن 
موضوع فعالیت پایین پوزوالنی زئولیت طبیعی در مقایسه با سیمان 
و متفاوت بودن محصوالت هیدراسیون زئولیت در مقایسه با سیمان 
میباشد ]20[ ]38[. این درحالیست که در سنین باالتر جایگیزینی 
با زئولیت، مقاومت فشاری بتن را به  10 و 20 درصد وزنی سیمان 
ترتیب 7/41 و 8/33 درصد کاهش داد. بنابراین جایگزینی سیمان با 
زئولیت موجب کاهش مقاومت فشاری 28 روزه و 42 روزه شده است 
و با افزایش سن نمونه میزان کاهش مقاومت فشاری به علت واکنش 
بر مطالعات  تاییدی  این روند  یافته است.  تدریجی پوزوالنی، کاهش 
گذشته است که نشان دادند، در سنین باال مقاومت فشاری نمونه بتنی 

حاوی زئولیت برابر یا بیشتر از بتن معمولی میباشد ]39[.
شکل 3 روند تغییرات مقاومت فشاری نمونه های بررسی شده در 
نمودار  این  بررسی  میدهد.  نشان  دماهای مختلف  در  را  مطالعه  این 
نشان میدهد که این روند در بتن معمولی و نمونه های حاوی زئولیت 
سانتیگراد  درجه   100 به  آزمایش  دمای  افزایش  با  میباشد.  مشابه 

1  Coefficient of variation
2  Internal curing ability

با نمونه آزمایش  مقاومت فشاری نمونه های بررسی شده در مقایسه 
مقاومت  افت  کرده اند.  افت  درصد   30 تقریبا  محیط  دمای  در  شده 
درون  آزاد  آب  بخار  فشار  همزمان  اثر  خاطر  به  دما  این  در  فشاری 
بتن به سمت بیرون و فشار جک به سمت داخل نمونه میباشد. در 
ترتیب  به    Ze20 و   Ze10  ،  Nنمونه های این دما مقاومت فشاری 
میگردد  مالحظه  میباشد.  مگاپاسکال   37/46 و   403/93  ،38/37
برخالف دمای محیط، جایگزینی درصدی از سیمان با زئولیت مقاومت 
فشاری بتن را در این دما بهبود داده است. با افزایش دمای آزمایش 
مالحظه گردید که مقاومت فشاری بتن معمولی در دمای 350 درجه 
سانتیگراد و نمونه های دارای زئولیت تا دمای 300 درجه سانتیگراد 
 N نمونه  فشاری  مقاومت  بیشترین  اگرچه  داشتند.  روندی صعودی 
در دمای محیط بود، بیشترین مقاومت فشاری نمونه های Ze10 و 
Ze20 با مقدار  47,46 و 48,96 مگاپاسکال در دمای  300 درجه 

سانتیگراد بوده است. توجیه این موضوع که مقاومت فشاری نمونه ها 
در این دما از دمای محیط بیشتر است، به علت تبخیر آب موجود در 
الیه های سیمان و ایجاد شرایطی مشابه عمل آوری به سبک اتوکالو3 
میباشد ]40[.  به خاطر اینکه هیدراسیون کامل ذرات زئولیت نسبت 
به سیمان دیرتر تکمیل میگردد، ذرات زئولیت در این شرایط هیدراته 
شده و مقاومت بیشتری را به دست می آورند. از طرف دیگر با تبخیر 
آب آزاد میان الیه ای، الیه های سیمان منقبض شده و با ایجاد نیروی 
افزایش مقاومت فشاری میشوند  باعث  این الیه ها  مابین  واندروالسی 
فشاری  مقاومت  کاهش  به  رو  روند  نمودار  دوم  پیک  از  پس   .]41[
درجه   800 دمای  در  طوریکه  به  است  داشته  ادامه  نمونه ها  تمامی 

3  Autoclave

 

 

  

   

مختلف  دماهای در هانمونه  فشاری  مقاومت  تغییرات: 3شکل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل3: تغییرات مقاومت فشاری نمونه ها در دماهای مختلف
Fig. 3.The variation of compressive strength of specimens 

with temperature
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سانتیگراد مقاومت فشاری نمونه های Ze10 ، N و Ze20 به ترتیبب 
13/5، 10/69 و 10/84 مگاپاسکال بود. عوامل مختلفی باعث کاهش 
مقاومت بتن در این محدوده میباشند که میتوان به تبخیر آب محصور 
 Ca در حدود دمای ℃300، تجزیه C-S-H در الیه های ژل
به (CaO) و آب در دمای ℃ 400 ،  تجزیه C-S-H در ℃ 600 
دمایی  محدوده  در  و    Cao به  تبدیل    نهایت  در  و 

700-800 درجه سانتیگراد اشاره کرد ]42[–]44[.
Ze20 مالحظه گردید  و   Ze10 نمونه های  مقایسه  با  رابطه  در 
و   Ze10 نمونه های  سانتیگراد  درجه   450 از  کم تر  دماهای  در  که 
در دماهای باالتر از 450 درجه سانتیگراد نمونه های Ze20 مقاومت 
را  آن  میتوان  دماها  این  در  طوریکه  به  اند  داشته  بیشتری  فشاری 
که  گردید  مالحظه  همچنین  گرفت.  نظر  در  معمولی  بتن  معادل 
جایگزینی 10 و 20 درصد وزنی سیمان با زئولیت در دماهای بررسی 
شده به طور متوسط مقاومت فشاری بتن را به ترتیب در حدود 7/89 
و 7/67درصد کاهش داده است. با توجه با اینکه این اختالف مقدار 
ناچیزی بوده و به خصوص در دماهای باالتر از 400 درجه سانتیگراد 

آتش  خطر  با  بتنی  سازه های  در  زئولیت  کاربرد  است،  ناچیز  بسیار 
سوزی میتواند جایگزین مناسبی برای سیمان باشد.

اثر  که  نامه هایی  آیین  در  معمولی  بتن  فشاری  مقاومت  بررسی 
صورت  به  گرفته اند،  نظر  در  بتن  مکانیکی  مشخصات  بر  را  حرارت 
مقاومت نرمال شده مطرح شده است. مقاومت فشاری نرمال شده از 
تقسیم مقاومت فشاری در هر دما به مقاومت فشاری در دمای محیط 
اساس  بر  شده  ارایه  مقادیر  ها  نامه  آیین  این  در  میگردد.  محاسبه 
میباشد. جدول  نمونه های سرد شده  بر روی  انجام شده  آزمایشات 
ارایه  مقادیر  با  را  معمولی  بتن  نرمال شده  فشاری  مقاومت  مقدار   4
 10-360 AISC 1-2 ]45[ و-En1992 شده توسط آیین نامه های
]46[ مقایسه مینماید و مقادیر مرتبط با نمونه های بتنی ساخته شده 
از زئولیت را نیز ارایه میدهد. مقایسه مقاومت فشاری نرمال شده ارایه 
شده در این دو آیین نامه نشان میدهد که آیین نامه AISC مقادیر 
محافظه کارانه تری را ارایه داده است. مقایسه مقاومت فشاری نرمال 
از دماهای  به غیر  نیز  زئولیت  نمونه های دارای  با  بتن معمولی  شده 
100 و 200 درجه سانتیگراد که نمونه های حاوی زئولیت، مقاومت 

 

En هاینامه  آیین در  شده ارایه مقدار و شده  بررسی  هاینمونه  شده نرمال  فشاری  مقاومت  : 4 جدول   AISC و  

-En1992 دما
1-2 AISC 360-10 N Ze10 Ze20 

28 1 1 1 1 1 
100 1 95/0  72/0  83/0  77/0  
200 97/0  90/0  87/0  79/0  77/0  
300 91/0  84/0  94/0  96/0  1 
350 88/0  79/0  99/0  96/0  93/0  
400 85/0  73/0  92/0  93/0  93/0  
450 79/0  67/0  82/0  89/0  87/0  
500 74/0  60/0  73/0  76/0  78/0  
650 51/0  38/0  45/0  41/0  49/0  
800 27/0  15/0  25/0  22/0  22/0  
1000 15/0  04/0  - - - 
1200 0 0 - - - 

 

  

AISC و En جدول 4. مقاومت فشاری نرمال شده نمونه های بررسی شده و مقدار ارایه شده در آیین نامه های
Table 4.The normalized compressive strength and provided figures by En and AISC
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فشاری نرمال شده کم تری در مقایسه با بتن معمولی داشته اند، در 
شده  نرمال  فشاری  مقاومت  بهبود  موجب  یا  آزمایش  دماهای  سایر 
شده  نرمال  فشاری  مقاوت  با  ناچیزی  بسیار  اختالف  یا  و  اند  شده 
اثر مثبت کاربرد زئولیت  نیز  این موضوع  بتن معمولی داشته اند. که 
را بر بهبود مشخصه مقاومت فشاری نرمال شده بتن روشن مینماید. 
مقایسه مقاومت فشاری نرمال شده نمونه های Ze10 و Ze20 مالحظه 
 Ze10 گردید که در دماهای کم تر از 450 درجه سانتیگراد نمونه های
و در دماهای باالتر از 450 درجه سانتیگراد نمونه های Ze20 مقاومت 
فشاری نرمال شده بیشتری داشته اند. با توجه به این موارد، میتوان 
را جایگزین  زئولیت  آتش سوزی  به  بتن آرمه حساس  در سازه های 

مناسبی برای سیمان دانست.

2-3-2- آزمون مقاومت کششی
آزمایش مقاومت کششی به روش دونیم شدن، بر روی نمونه های 

استوانه ای به قطر 15 سانتی متر و ارتفاع 30 سانتی متر، و بر اساس 
استاندارد C 496/C 496M – 04  ASTM انجام شده است ]47[. 
آزمایش مقاومت کششی در روزهای 28 ام و 42 وم در دمای محیط 
انجام شده و میانگین نتایج 3 تکرار برای هر آزمایش، در جدول 5 ارایه 
شده است. میانگین ضریب تغییرات در آزمایشات مقاومت کششی در 

دماهای بررسی شده 9,36 بود.
بررسی نتایج به دست آمده نشان میدهد که با افزایش سن نمونه 
مقاومت کششی بتن معمولی، نمونه دارای 10 درصد زئولیت و نمونه 
درصد   3/23 و   3/94  ،17/79 ترتیب  به  زئولیت  درصد   20 دارای 
افزایش داشته است. در ارتباط با اثر جایگزینی درصدی از سیمان با 
زئولیت مالحظه گردید که جایگزینی 10 و 20 درصد وزنی سیمان با 
زئولیت، مقاومت کششی 28 روزه بتن را به ترتیب 4/31 و 4/69درصد 
و مقاومت کششی 42 روزه بتن را به ترتیب 15/56 و 16/48درصد 
کاهش داده است. بنابراین جایگزینی سیمان با زئولیت موجب کاهش 

محیط  دمای در  روزه  42 و  28مقاومت کششی  : 5 جدول   

 N Ze10 Ze20 نام نمونه 
 42 28 42 28 42 28 ( روز)  نمونه سن

 53/2 45/2 56/2 46/2 03/3 57/2 ( مگاپاسکال)کششی مقاومت
 

  

جدول 5. مقاومت کششی 28 و 42 روزه در دمای محیط
Table 5.The tensile strength of specimens at ambient temperature )28 day and 42 day specimens(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مختلف  دماهای در هانمونه  کششی  مقاومت  تغییرات: 4شکل  

  

شکل4. تغییرات مقاومت کششی نمونه ها در دماهای مختلف
Fig. 4.The variation of tensile strength of specimens with temperature
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مقاومت کششی 28 روزه و 42 روزه شده است و جایگزینی درصدهای 
از این پوزوالن در سن 28 روزه و 42 روزه موجب تشدید  بیشتری 

آن شده است. 
با  پوزوالنی  و  معمولی  بتن  در  کششی  مقاومت  تغییرات  روند 
تغییرات دمای آزمایش در شکل 4 ارایه شده است. با افزایش دمای 
آزمایش تا 200 درجه سانتیگراد، مقاومت کششی بتن معمولی  به 
سانتیگراد  درجه   400 تا  درجه   200 دمای  از  یافته،  کاهش  شدت 
روندی صعودی داشته و از 400 درجه به بعد روندی رو به کاهشی 
داشته است. روند تغییرات مقاومت کششی نمونه های حاوی زئولیت 
با هم مشابه میباشد. برخالف دمای  آزمایش  نیز در تمامی دماهای 
محیط که کاربرد زئولیت در بتن موجب کاهش مقاومت کششی شده 
است،  در دمای 100 درجه سانتیگراد به ترتیب جایگزینی 10 و 20 
با زئولیت موجب بهبود مقاومت کششی بتن  درصد وزنی از سیمان 
مقاومت  بهبود  میزان  است.  شده  درصد   28/95 و   38/15 مقدار  به 
 Ze10 نمونه های  برای  و  سانتیگراد  درجه   200 دمای  در  کششی 
و Ze20 به ترتیب 164/76 و 149/62 درصد بود. همانگونه که در 
سانتیگراد،  درجه   200 و   100 دماهای  در  میگردد  مالحظه  نمودار 
مقاومت کششی بتن معمولی افت شدیدی را تجربه کرده است. در 
این دماها و همزمان با شکست نمونه صدایی بلند همراه با آزاد سازی 

بخار آب مالحظه گردید. که میتوان این پدیده را به اثر همزمان فشار 
بخار آب موجود در بتن به سمت بیرون و فشار جک به سمت نمونه 
مرتبط دانست. بررسی اثر پوزوالن بر مقاومت کششی بتن در دماهای 
بررسی شده نشان داد که، زئولیت مقاومت کششی را در اکثر دماها 
بهبود داده است و در مواردی نیز که کم تر است اختالف چندانی با 
مقاومت کششی بتن معمولی ندارد. همچنین مالحظه گردید که در 
دماهای باالتر از 400 درجه سانتیگراد مقاومت کششی بتن معمولی 
درجه   800 دمای  در  طوریکه  به  داشتند  نزولی  روندی  پوزوالنی  و 
سانتیگراد مقاومت کششی نمونه های Ze10 ، N و Ze20 به ترتیبب 

0/69، 0/55 و 0/69 مگاپاسکال بود. 
در رابطه با مقایسه نمونه های Ze10 و Ze20 مالحظه گردید که 
در تمامی دماهای بررسی شده، نمونه دارای زئولیت کم تر، مقاومت 
بررسی  دماهای  در  متوسط  طور  به  و  است  داشته  بیشتری  کششی 
مقاومت  زئولیت  با  سیمان  وزنی  درصد   20 و   10 جایگزینی  شده 
بهبود داده است.  ترتیب 21/88 و 13/51 درصد  به  را  بتن  کششی 
بنابراین کاربرد زئولیت در سازه های بتنی با خطر آتش سوزی میتواند 

جایگزین مناسبی برای سیمان باشد.
با  را  معمولی  بتن  شده  نرمال  کششی  مقاومت  مقدار   6 جدول 
مقایسه   ]48[  En1992-1-2 نامه  آیین  توسط  شده  ارایه  مقادیر 

نامه آیین در  شده ارایه مقدار و شده  بررسی  هاینمونه  شده نرمال  کششی مقاومت  : 6 جدول  En 

     دما
281 1 1 1 
1001 70/0  14/1  07/1  
200 80/0  30/0  95/0  91/0  
300 60/0  61/0  91/0  87/0  
350 50/0  71/0  71/0  53/0  
400 40/0  83/0  96/0  88/0  
450 30/0  51/0  82/0  71/0  
500 20/0  49/0  64/0  60/0  
650 0 25/0  29/0  25/0  
800 0 23/0  21/0  27/0  

 

  

Enجدول 6. مقاومت کششی نرمال شده نمونه های بررسی شده و مقدار ارایه شده در آیین نامه
Table 6.The normalized tensile strength and provided figures by En
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مینماید و مقادیر مرتبط با نمونه های بتنی ساخته شده از زئولیت را 
ارایه میدهد. مقایسه مقادیر تجربی و آیین نامه ای نشان میدهد که 
در دماهای 100 و 200 درجه سانتیگراد مقادیر آیین نامه و در سایر 
با  دماها مقاومت کششی نرمال شده تجربی، بیشتر بودند. در رابطه 
نیز مالحظه گردید که در هر دو  با سیمان  زئولیت  تاثیر جایگزینی 
درصد جایگزینی مقاومت کششی نرمال شده بتن معمولی در دماهای 
بررسی شده بهبود داشته است. به طوریکه به طور متوسط جایگزینی 
10 و 20 درصد وزنی سیمان با زئولیت، مقاومت کششی نرمال شده را 
49 و 39 درصد بهبود داده است. بنابراین در رابطه با مقاومت کششی 
نرمال شده درصدهای جایگزینی کم تری از سیمان با زئولیت موثرتر 

بوده اند.

2-4- آزمایشات مشخصات دوام
را در طول عمر  آرمه که آتش سوزی  بتن  از سازه های  بسیاری 
خود تجربه کرده اند، پس از آتش سوزی بدون مقاوم سازی به کاربری 
خود ادامه میدهند. بنابراین آگاهی از اثرات قرارگیری در دماهای باال 
برخی  این مطالعه  در  دارد.  ای  ویژه  اهمیت  بتنی  دوام سازه های  بر 
از مشخصات دوام بتن از جمله مشخصات جذب آب سطحی، عمق 
نفوذ آب، مقاومت الکتریکی و افت وزنی در اثر قرارگیری در دماهای 

مختلف، آزمایش و بررسی شده است.

2-4-1- آزمون ضریب جذب آب سطحی
آزمایش جذب آب سطحی بر روی نمونه های مکعبی با ابعاد 10 
سانتیمتر انجام شده است. در این آزمایش هدف آن است که آب تنها 
از یک سطح بتن و با توجه به خواص مویینگی جذب شود. در این 
آزمایش، با اندازه گیری میزان آب جذب شده در ُبتن پس از فواصل 
زمانی3، 6، 24، 48 و 72 ساعت از شروع آزمایش و استفاده از رابطه 

1، ضریب جذب آب سطحی بتن تعیین میگردد.

 )1(

mi وزن نمونه در هر یک 
. در این رابطه 

γ water

i

A
i mm

×

−
= 0 که در آن 

قرارگیری  از  پیش  نمونه  وزن   m0
 ،(gr) آزمایش  زمانی  فواصل  از 

وزن   
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 Enنامه آیین در شده ارایه مقدار و شده بررسی هاینمونه شده نرمال کششی مقاومت :6 جدول

 En1992-1-2 N Ze10 Ze20 دما

28 1 1 1 1 

100 1 70/0  14/1  07/1  

200 80/0  30/0  95/0  91/0  

300 60/0  61/0  91/0  87/0  

350 50/0  71/0  71/0  53/0  

400 40/0  83/0  96/0  88/0  

450 30/0  51/0  82/0  71/0  

500 20/0  49/0  64/0  60/0  

650 0 25/0  29/0  25/0  

800 0 23/0  21/0  27/0  

 

 آزمایشات مشخصات دوام  -4-2
 خود کاربری به سازی مقاوم بدون سوزی  آتش از پس  اند،کرده تجربه خود عمر طول در را سوزی آتش که آرمه بتن هایسازه  از بسیاری

  مشخصات   از  برخی  مطالعه  این  در.  دارد  ای  ویژه   اهمیت  بتنی  های سازه  دوام  بر  باال   دماهای  در  قرارگیری  اثرات  از  آگاهی  بنابراین.  میدهند  ادامه
  و  آزمایش  مختلف،   دماهای   در  قرارگیری  اثر  در   وزنی   افت   و   الکتریکی  مقاومت  آب،   نفوذ  عمق سطحی،   آب  جذب   مشخصات  جمله  از  بتن   دوام

 . است شده بررسی

 سطحی آب جذب ضریب آزمون -1-4-2
  از   تنها  آب  که  است  آن  هدف  آزمایش  این  در.  است  شده  انجام  سانتیمتر  10  ابعاد  با  مکعبی  هاینمونه   روی   بر  سطحی  آب  جذب  آزمایش

  ،3زمانی فواصل از پس بتن در شده جذب آب میزان گیری اندازه با آزمایش، این در. شود جذب مویینگی خواص  به توجه با  و بتن سطح یک
 .میگردد تعیین بتن سطحی آب جذب ضریب ،1 رابطه از استفاده و  آزمایش شروع از ساعت  72 و  48 ، 24 ،6

(1 ) CtSi +=  

 
که در آن  

 water

i

A
i mm



−
= وزن نمونه پیش از قرارگیری    m0،  (gr)وزن نمونه در هر یک از فواصل زمانی آزمایش    mi. در این رابطه  0

3−10وزن مخصوص آب  𝑚𝑚𝑚𝑚2)( ،𝛾𝛾𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤سطح مقطع نمونه   A،  (gr)در سینی  𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑚𝑚3⁄ )(  ،t    مدت زمان آزمایش)Sec(  .با رسم   میباشد

𝑚𝑚𝑚𝑚مقدار ضریب )  𝑡𝑡√در برابر  iنمودار 
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠0.5⁄  )S [24]برآورد میگردد. 

 جذب آزمایش شروع از پیش . شدند سرد طبیعی طور به آزمایشگاه  محیط در،  آمدند بیرون کوره از آنکه از بعد هفته  یک بتنی  هاینمونه 
 سینی   کف  در  میلیمتر  5  قطر  به  هایی میله  روی  بر  گردید،  عایق  چسب  توسط   نمونه  پایین  از  سانتیتر  3  ارتفاع  به  هاآن   پیرامون  سطحی،  آب
 نشان   آزمایش  حین را هانمونه از برخی ، 5 شکل. باشد آب زیر نمونه سانتیمتر 1.5 که  پرگردید نحوی به آب با سینی سپس  و شده  داده قرار

 آب  ارتفاع متناوب هایزمان در سینی، درون آب ارتفاع کاهش از جلوگیری  منظور به و آزمون این برای یکنواحت شرایط تامین برای. میدهد 
 . شد  بازگردانده اولیه تراز به آب ارتفاع گردید،  مالحظه کاهش که مواردی در و  گردید بررسی
 

نمونه  مقطع  سطح   A  ،(gr) سینی  در 
 (Sec) آزمایش  زمان  مدت   t  
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400 40/0  83/0  96/0  88/0  

450 30/0  51/0  82/0  71/0  

500 20/0  49/0  64/0  60/0  

650 0 25/0  29/0  25/0  

800 0 23/0  21/0  27/0  

 

 آزمایشات مشخصات دوام  -4-2
 خود کاربری به سازی مقاوم بدون سوزی  آتش از پس  اند،کرده تجربه خود عمر طول در را سوزی آتش که آرمه بتن هایسازه  از بسیاری

  مشخصات   از  برخی  مطالعه  این  در.  دارد  ای  ویژه   اهمیت  بتنی  های سازه  دوام  بر  باال   دماهای  در  قرارگیری  اثرات  از  آگاهی  بنابراین.  میدهند  ادامه
  و  آزمایش  مختلف،   دماهای   در  قرارگیری  اثر  در   وزنی   افت   و   الکتریکی  مقاومت  آب،   نفوذ  عمق سطحی،   آب  جذب   مشخصات  جمله  از  بتن   دوام

 . است شده بررسی

 سطحی آب جذب ضریب آزمون -1-4-2
  از   تنها  آب  که  است  آن  هدف  آزمایش  این  در.  است  شده  انجام  سانتیمتر  10  ابعاد  با  مکعبی  هاینمونه   روی   بر  سطحی  آب  جذب  آزمایش

  ،3زمانی فواصل از پس بتن در شده جذب آب میزان گیری اندازه با آزمایش، این در. شود جذب مویینگی خواص  به توجه با  و بتن سطح یک
 .میگردد تعیین بتن سطحی آب جذب ضریب ،1 رابطه از استفاده و  آزمایش شروع از ساعت  72 و  48 ، 24 ،6

(1 ) CtSi +=  

 
که در آن  

 water

i

A
i mm



−
= وزن نمونه پیش از قرارگیری    m0،  (gr)وزن نمونه در هر یک از فواصل زمانی آزمایش    mi. در این رابطه  0

3−10وزن مخصوص آب  𝑚𝑚𝑚𝑚2)( ،𝛾𝛾𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤سطح مقطع نمونه   A،  (gr)در سینی  𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑚𝑚3⁄ )(  ،t    مدت زمان آزمایش)Sec(  .با رسم   میباشد

𝑚𝑚𝑚𝑚مقدار ضریب )  𝑡𝑡√در برابر  iنمودار 
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠0.5⁄  )S [24]برآورد میگردد. 

 جذب آزمایش شروع از پیش . شدند سرد طبیعی طور به آزمایشگاه  محیط در،  آمدند بیرون کوره از آنکه از بعد هفته  یک بتنی  هاینمونه 
 سینی   کف  در  میلیمتر  5  قطر  به  هایی میله  روی  بر  گردید،  عایق  چسب  توسط   نمونه  پایین  از  سانتیتر  3  ارتفاع  به  هاآن   پیرامون  سطحی،  آب
 نشان   آزمایش  حین را هانمونه از برخی ، 5 شکل. باشد آب زیر نمونه سانتیمتر 1.5 که  پرگردید نحوی به آب با سینی سپس  و شده  داده قرار

 آب  ارتفاع متناوب هایزمان در سینی، درون آب ارتفاع کاهش از جلوگیری  منظور به و آزمون این برای یکنواحت شرایط تامین برای. میدهد 
 . شد  بازگردانده اولیه تراز به آب ارتفاع گردید،  مالحظه کاهش که مواردی در و  گردید بررسی
 

میباشد. با رسم نمودار i در برابر  مقدار ضریب 
برآورد میگردد]24[.

بیرون آمدند، در  از کوره  آنکه  از  بعد  نمونه های بتنی یک هفته 
محیط آزمایشگاه به طور طبیعی سرد شدند. پیش از شروع آزمایش 
جذب آب سطحی، پیرامون آن ها به ارتفاع 3 سانتیتر از پایین نمونه 
توسط چسب عایق گردید، بر روی میله هایی به قطر 5 میلیمتر در 
کف سینی قرار داده شده و سپس سینی با آب به نحوی پرگردید که 
1,5 سانتیمتر نمونه زیر آب باشد. شکل 5، برخی از نمونه ها را حین 
آزمایش نشان میدهد. برای تامین شرایط یکنواحت برای این آزمون 
و به منظور جلوگیری از کاهش ارتفاع آب درون سینی، در زمان های 
کاهش مالحظه  که  مواردی  در  و  گردید  بررسی  آب  ارتفاع  متناوب 

گردید، ارتفاع آب به تراز اولیه بازگردانده شد.
ضریب جذب آب سطحی در دماهای 100-800 درجه سانتیگراد 
برای نمونه های Ze10 ، N و Ze20 در شکل 6 ترسیم شده است. 
با توجه به این نمودار مالحظه شده است که با افزایش دمای آزمایش 
سطحی  آب  جذب  ضریب  مقدار  سانتیگراد  درجه   800 تا   100 از 
نمونه های Ze10 ،  N و Ze20 به ترتیب 42 ، 37 و 182 درصد 
زئولیت  با  سیمان  وزنی  درصد   10 جایگزینی  است.  داشته  افزایش 
نشان داده است که به طور متوسط در دماهای بررسی شده موجب 
باالتری  این ضریب شده است. جایگزینی مقادیر  کاهش 8 درصدی 
را  این ضریب  بررسی شده  دماهای  تمامی  در  زئولیت،  با  از سیمان 

 

سطحی  آب  جذب   آزمون حین هانمونه  از  برخی تصویر: 5شکل  

  

شکل5. تصویر برخی از نمونه ها حین آزمون جذب آب سطحی
Fig. 5.Picture of some specimens during surface water ab-

sorption test
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بیشتر کاهش داده است. به طوریکه مقدار ضریب جذب آب سطحی 
نمونه های Ze20 به طور متوسط در دماهای بررسی شده به مقدار 
40 درصد کم تر از ضریب جذب آب سطحی نمونه بتن معمولی بود. 
دلیل کاهش این ضریب در اثر جایگزینی سیمان با زئولیت را میتوان 
دانست.  مرتبط  سیمان  با  مقایسه  در  زئولیت  اجزای  بودن  ریزتر  به 
این اجزای ریز فضاهای مویینه بتن را پر کرده و با کاهش خاصیت 
است.  شده  بتن  سطحی  آب  جذب  ضریب  کاهش  موجب  مویینگی 
آزمون جذب آب  با  رابطه  در  نتیجه گیری کرد که  میتوان  بنابراین 

سطحی بتن، نمونه های دارای 20 درصد وزنی سیمان بهترین عملکرد 
را در دماهای بررسی شده داشته اند.

2-4-2- آزمون عمق نفوذ آب
در این مطالعه میزان عمق نفوذ آب به درون بتن به خاطر خواص 
مویینگی تعیین شده است. در این آزمایش نمونه های مکعبی مشابه 
با نمونه های آزمایش شده در آزمون جذب آب سطحی آماده شدند 
یک  قرارگیری  ساعت  از 72  پس  نمونه  درون  به  آب  نفوذ  میزان  و 

 

   

دما  تغییرات با سطحی  آب  جذب ضریب   تغییرات: 6 شکل  

  

شکل 6. تغییرات ضریب جذب آب سطحی با تغییرات دما
Fig. 6.The variation of the sorptivity coefficient with temperature

 

   

شده   بررسی هاینمونه  برای بتن درون  به  آب  نفوذ  عمق تغییرات :7 شکل  

  

شکل 7. تغییرات عمق نفوذ آب به درون بتن برای نمونه های بررسی شده
Fig. 7.The variation of water penetration depth with temperature
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زمان،  مدت  این  گذشت  از  بعد  شد.  تعیین  آب  معرض  در  آن  وجه 
پس از جداسازی چسب، نمونه ها توسط جک فشاری به دو نیم تقسیم 
شدند و میزان نفوذ آب به درون بتن قرائت گردید. عمق نفوذ آب در 
و   Ze10  ،   N نمونه های  برای  دماهای 100-800 درجه سانتیگراد 
Ze20 در شکل 7 ترسیم شده است. با توجه به این نمودار مالحظه 

شده است که افزایش دمای آزمایش به طور کلی موجب افزایش عمق 
نفوذ آب به درون بتن شده است. با افزایش دمای آزمایش از 100 تا 
 ،  N نمونه های  نفوذ  800 درجه سانتیگراد مالحظه گردید که عمق 
Ze10 و Ze20 به ترتیب 53، 58 و 103 درصد افزایش یافته است. 

از طرف دیگر مالحظه گردید که در تمامی دماهای آزمایش جایگزینی 
درصدی از سیمان با زئولیت عمق نفوذ آب در بتن را کاهش داده است. 
در مجموع جایگزینی 10 و 20 درصد وزنی سیمان با زئولیت به طور 
بتن معمولی در  نفوذ  متوسط موجب کاهش 9 و 32 درصدی عمق 
دماهای باال شده است. نفوذ آب به درون بتن به ریزساختار بتن مرتبط 
میباشد. تاثیر باالی زئولیت در کاهش عمق نفوذ نمونه ها نیز به خاطر 
نمونه های حاوی  میباشد. در  زئولیت ها  توسط  بتن  ریزساختار  اصالح 
زئولیت، به خاطر فعالیت پوزوالنی، Ca(OH)2 موجود در ترکیب بتن 
مصرف شده و ژل CSH ثانویه تشکیل میگردد. بنابراین تخلل و نفوذ 
پذیری بتن کاهش میابد ]16[, ]49[. از طرف دیگر مالحظه شده است 
که نمونه های حاوی درصدهای باالتری از زئولیت، بیشترین تاثیر را در 

کاهش عمق نفوذ آب در بتن و در دماهای باال داشته اند. در این شرایط، 
به خاطر کاربرد مقادیر بیشتری از زئولیت، فضاهای بیشتری از حفرات 
بتن  درون  به  آب  نفوذ  از  مانع  نهایت  در  که  میشود  پر  بتن  درون 
میگردد. پروفیل عمق نفوذ آب برای نمونه های N و Ze20 در دمای 
500 درجه سانتیگراد در شکل 8 ارایه شده است. مقایسه نمودارهای 
تغییرات ضریب جذب آب سطحی با عمق نفوذ نشان میدهد که این 
دو نمودار تشابه قابل قبولی داشته اند و با در اختیار داشتن یکی از این 

مقادیر، روند کلی تغییرات پارامتر بعدی روشن میگردد.

 

 

 

 Ze20 نمونه ( ب  ،  بتن معمولی نمونه( الف ساتیگراد درجه  500 دمای  در  آب نفوذ  عمق پروفیل : 8 شکل

 

 
 الف 

 
 ب 

Ze20 شکل 8. پروفیل عمق نفوذ آب در دمای 500 درجه ساتیگراد الف( نمونه بتن معمولی ، ب( نمونه
Fig. 8.The profile of specimens after the penetration depth test at 500 °C, a( Normal, b( Ze20

 

 

الکتریکی مقاومت  آزمایش  تجهیزات : 9 شکل  

  

شکل 9. تجهیزات آزمایش مقاومت الکتریکی
Fig. 9.The equipment of electrical resistance test
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2-4-3- آزمون مقاومت الکتریکی
یکی از معیارهای بارز بررسی دوام بتن آزمون مقاومت الکتریکی 
میباشد ]38[. این آزمایش براي ارزیابي میزان نرخ خوردگي احتمالي 
به  آسیب  کنترل  برای  و  کلرایدي  حمله  در  مسلح  بتن  نمونه هاي 
آرماتورها میباشد. از طرفی دیگر مطالعات گذشته نشان داده اند که، 
آن  نفوذپذیری  کاهش  از  نشانی  را  بتن  الکتریکی  مقاومت  افزایش 
به  مکعبی  نمونه  روی  بر  الکتریکی  مقاومت  آزمون    .]44[ دانست 
انجام شده است. نمونه های سرد شده در محیط  ابعاد 10 سانتیمتر 
آزمایشگاه ابتدا  به مدت 24 ساعت در آب غرقاب شدند و به محض 
خارج شدن از آب آزمایش شدند. یکی از معیارهای بارز بررسی دوام 
تجهیزات   ،9 شکل    .]38[ میباشد  الکتریکی  مقاومت  آزمون  بتن 

آزمایشگاهی آزمون مقاومت الکتریکی را نشان میدهد. 
در   .]50[ شود  می  محاسبه   3 رابطه  از  ویژه  الکتریکی  مقاومت 
 L ،) این رابطه R مقاومت الکتریکیA ، (Ω) سطح مقطح بتن)
طول نمونه و r مقاومت الکتریکی ویژه بتن (Ωm) میباشد. مقاومت 
در  و  اندازه گیری  ها  نمونه  بر هم  عمود  دو جهت  در  بتن  الکتریکی 
نهایت میانگین گیری شده است و نتایج در شکل 10 ارایه شده است.

L
ARr ×

=  )2(

با توجه به این نمودار مالحظه میگردد که روند تغییرات مقاومت 

بود.  مشابه  زئولیت  دارای  بتن های  و  معمولی  بتن  ویژه  الکتریکی 
است.  داده  را کاهش  ویژه  الکتریکی  مقاومت  آزمایش  افزایش دمای 
با نرخ پایین  الکتریکی ویژه  تا دمای 500 درجه سانتیگراد مقاومت 
و پس از آن با نرخ باالتری افزایش داشته است. علت کاهش شدید 
مقاوت الکتریکی ویژه در این دماها به خاطر گسترش شدید ترک ها 
میباشد که از دمای 500 درجه سانتیگراد به بعد تشدید یافته است. 
این روند به شکلی بود که با افزایش دمای آزمایش از 100 تا 800 
و   Ze10  ،  Nنمونه های ویژه  الکتریکی  مقاومت  سانتیگراد،  درجه 
Ze20 به ترتیب 74، 73 و 76 درصد کاهش یافت است که میتوان 

آن را به افزایش تخلخل و گسترش ترک های ناشی از حرارت مرتبط 
دانست. همچنین مالحظه گردید که جایگزینی 10 و 20 درصد وزنی 
سیمان با زئولیت در دماهای بررسی شده، مقاومت الکتریکی ویژه بتن 
را به طور متوسط به ترتیب 9 و 32 درصد افزایش داده است. علت 
بهبود مشخصات دوام نمونه های دارای پوزوالن را میتوان به ابعاد ریز 
آنها نسبت داد. این اجزای ریز فضاهای خالی مابین بتن را پرکرده و 
با کاهش تخلخل و نفوذپذیری بتن، باعث کاهش جریان عبوری و در 
الکتریکی بتن شده اند. جایگزینی درصد های  افزایش مقاومت  نهایت 
بیشتری از پوزوالن با سیمان نیز چون فضای بیشتری از درون بتن را 
پر میکند، با کاهش جریان عبوری مقاومت الکتریکی بیشتری دارد. 
عالوه بر این استفاده از این پوزوالن در کاهش افت مقاومت نیز موثر 

 

   

مختلف  دماهای در  بتن ویژه الکتریکی مقاومت تغییرات: 10 شکل  

  

شکل 10. تغییرات مقاومت الکتریکی ویژه بتن در دماهای مختلف
Fig. 10.The variation of specific electrical resistance with temperature
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بوده است. به طور مثال در بتن معمولی نمونه ای که دماهای 400 
به  مقایسه  در  است  کرده  تجربه  را  سانتیگراد  درجه  و 650   500 ،
نمونه ای که دمای 100 درجه را تجربه کرده است به ترتیب 29 ، 40 
و 71 درصد ، کاهش یافته است. در همین دماها و در نمونه دارای 10 
درصد وزنی سیمان زئولیت، مقاومت الکتریکی 27 ، 36 و 67 درصد 
و در حالت استفاده از 20 درصد وزنی سیمان زئولیت 18 ، 27 و 70 
درصد کاهش یافته است. در نتیجه جایگزینی 20 درصد وزنی سیمان 
مقاومت  مشخصات  بهبود  جهت  مناسبی  راهکار  میتواند  زئولیت،  با 

الکتریکی ویژه بتن که معیاری از خوردگی آرماتورها میباشد، باشد.

2-4-3- آزمون افت وزنی
در این مطالعه افت وزنی نمونه های مکعبی به ابعاد 10 سانتیمتر 
و  تعیین  سانتیگراد  درجه   800-100 دماهای  در  قرارگیری  اثر  در 
که  میدهد  نشان  نمودارها  بررسی  است.  ترسیم شده  نمودار 11  در 
معمولی  بتن  نمونه های  وزنی  افت  درصد  آزمایش،  دمای  افزایش  با 
افت  مقایسه  اند.  داشته  صعودی  روندی  زئولیت  حاوی  نمونه های  و 
وزنی نمونه ها در دمای 800 درجه در مقایسه با دمای 100 درجه در 
نمونه هایZe10 ، N و Ze20 به ترتیب 328، 385 و 355 درصد 
با 100 درجه و  افزایش داشته است. این مقایسه مابین دمای 650 
در نمونه هایZe10 ، N و Ze20 به ترتیب 307، 373و 325 درصد 
را نشان میدهد. همچنین، مقایسه افت وزنی نمونه هایی که در دمای 

500 درجه بودند با دمای 100 درجه و برای نمونه هایZe10 ، N و 
Ze20 به ترتیب 308، 317و 252 درصد را نشان میدهد. با توجه به 

این موارد میتوان نتیجه گرفت که در دماهای باال نمونه بتن معمولی 
در مقایسه با دمای 100 درجه افت کم تری را تجربه کرده است و در 
میان نمونه های زئولیتی، نمونه حاوی درصدهای بیشتری از زئولیت 
از  تاثیر جایگزینی درصدی  با  رابطه  را داشته اند. در  بهتری  عملکرد 
سیمان با زئولیت بر افت وزنی بتن در هر دما، نمیتوان روند ثابتی را 
گزارش نمود. به طور مثال در دماهای 100، 200، 300، 450 و 500 
درجه سانتیگراد نمونه های زئولیتی و در سایر دماهای بررسی شده 
با این حال  نمونه بتن معمولی افت وزنی کم تری را تجربه کرده اند. 
میتوان نتیجه گیری نمود که به غیر از دمای 200 درجه سانتیگراد که 
افت وزنی نمونه های زئولیتی به طور قابل توجهی کم تر از بتن معمولی 
است، در سایر دماها اختالف قابل توجهی میان افت وزنی نمونه های 

زئولیتی و معمولی دیده نشده است.

5- نتیجه گیری
سیمان  وزنی  درصد   20 و   10 جایگزینی  تاثیر  مطالعه  این  در 
محدوده  در  بتن  دوام  و  مکانیکی  بهبود مشخصات  زئولیت جهت  با 
مشخصات  گردید.  بررسی  سانتیگراد  درجه   800 تا   28 دماهای 
مکانیکی نمونه ها در حالت داغ و مشخصات دوام آن ها پس از سرد 
داده  نشان  مطالعه  این  نتایج  گردید.  بررسی  محیط  دمای  در  شدن 

 
: تغییرات افت وزنی بتن در دماهای مختلف 11شکل   

  

شکل 11. تغییرات افت وزنی بتن در دماهای مختلف
Fig. 11.The variation of weight loss with temperature
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است:
جایگزینی 10 و 20 درصد وزنی سیمان با زئولیت مقاومت فشاری 
مقاومت  و  و 8/33 درصد  ترتیب 7/41  به  را  بتن معمولی  روزه   28
فشاری 42 روزه بتن معمولی را به ترتیب 27/58 و 21 درصد کاهش 
داده است. عالوه بر این مالحظه گردید که مقاومت فشاری 42 روزه 
بتن معمولی، نمونه Ze10 و نمونه Ze20 به ترتیب 13/17، 44/69 

و 31/31 درصد از نمونه بتنی 28 روزه بیشتر بود.
روند تغییرات مقاومت فشاری بتن معمولی و زئولیتی در دماهای 
مختلف مشابه بود و جایگزینی 10 و 20 درصد وزنی سیمان با زئولیت 
به  را  بتن  فشاری  مقاومت  متوسط  به طور  بررسی شده  دماهای  در 
همچنین  است.  داده  کاهش  درصد   7/67 و   7/89 حدود  در  ترتیب 
مالحظه گردید که در دماهای کم تر از 450 درجه سانتیگراد نمونه های 
 Ze20 و در دماهای باالتر از 450 درجه سانتیگراد نمونه های Ze10

مقاومت فشاری بیشتری داشته اند.
بررسی مقاومت فشاری نرمال شده نشان داد که به غیر از دماهای 
100 و 200 درجه سانتیگراد که نمونه های حاوی زئولیت، مقاومت 
فشاری نرمال شده کم تری در مقایسه با بتن معمولی داشته اند، در 
شده  نرمال  فشاری  مقاومت  بهبود  موجب  یا  آزمایش  دماهای  سایر 
نرمال شده  فشاری  مقاومت  با  ناچیزی  بسیار  اختالف  یا  و  اند  شده 
بتن معمولی داشته اند. مقایسه مقاومت فشاری نرمال شده نمونه های 
با نتایج  Ze10 و Ze20 در دماهای بررسی شده نیز روندی مشابه 

مقاومت فشاری را نشان داد.
مقاومت  زئولیت  با  سیمان  وزنی  درصد   20 و   10 جایگیزینی 
مقاومت  و  درصد   4/69 و   4/31 ترتیب  به  را  بتن  روزه   28 کششی 
کاهش  درصد   16/48 و   15/56 ترتیب  به  را  بتن  روزه   42 کششی 
داده است. همچنین مالحظه گردید که مقاومت کششی 42 روزه بتن 
معمولی، Ze10 و Ze20 به ترتیب 17/79، 3/94 و 3/23 درصد از 

نمونه بتنی 28 روزه بیشتر بود.
قابل  تاثیر  زئولیت   که  داد  نشان  بتن  کششی  مقاومت  بررسی 
توجهی بر بهبود مقاومت کششی و مقاومت کششی نرمال شده بتن 
در دماهای باال داشته است. جایگزینی 10 و 20 درصد وزنی سیمان 
و  درصد   13/51 و   21/88 ترتیب  به  را  کششی  مقاومت  زئولیت  با 
مقاومت کششی نرمال شده را به ترتیب 49 و 39 درصد بهبود داده 

است.

 در بررسی مشخصات دوام بتن مالحظه گردید که افزایش دمای 
آزمایش موجب اثرات نامطلوبی بر این مشخصه شده است. با افزایش 
آب  جذب  ضریب  سانتیگراد  درجه   800 تا   100 از  آزمایش  دمای 
سطحی نمونه هایZe10 ،  N و Ze20 به ترتیب 42 ، 37 و 182 
درصد افزایش یافته است. در همین بازه دمایی، عمق نفوذ نمونه ها به 
ترتیب 53، 58 و 103 درصد افزایش یافته است و مقاومت الکتریکی 
ویژه نمونه های Ze10 ،N و Ze20 به ترتیب 74، 73 و 76 درصد 
کاهش یافته است. در آزمون ضریب جذب آب سطحی جایگزینی 10 
و 20 درصد وزنی سیمان با زئولیت در دماهای بررسی شده به طور 
این مشخصه شده  بهود  ترتیب موجب 8 و 40 درصد  به  و  متوسط 
است. این بررسی در آزمون های عمق نفوذ و مقاومت الکتریکی بتن 
ترتیب  به  زئولیت  با  سیمان  وزنی  درصد  و 20   10 جایگزینی  برای 
بهبود 9 و 32 درصدی را نشان داده است. مقایسه افت وزنی نمونه ها 
 Nدر دمای 800 درجه در مقایسه با دمای 100 درجه در نمونه های
، Ze10 و Ze20 به ترتیب 328، 385 و 355 درصد افزایش داشته 

است.
نتیجه گیری کرد که  توضیحات فوق میتوان  به  توجه  با  بنابراین 
مکانیکی  مشخصات  حفظ  جهت  میتوان  زئولیت  از  اینکه  بر  عالوه 
مشخصات  نمود،  استفاده  سوزی  آتش  خطر  با  آرمه  بتن  سازه های 
دوام بسیار قابل قبولی را برای سازه های بتن آرمه فراهم مینمایند. از 
طرفی دیگر بررسی مشخصات مکانیکی و دوام نشان داد که به ترتیب 
جایگزینی 10 و 20 درصد وزنی سیمان با زئولیت، بهترین عملکرد 
را در دماهای باال نتیجه داده است. از آنجایی که در جهت مالحظات 
به دنبال کاهش مصرف سیمان هستیم و جایگزینی  محیط زیستی 
با زئولیت در مجموع رفتار قابل قبولی را  تا 20 درصد وزن سیمان 
در دماهای باال نشان داده است، توصیه میشود که در طرح اختالط 
 20 تا  آتش سوزی  به  شرایط حساس  در  آرمه حتی  بتن  سازه های 

درصد وزنی سیمان را با زئولیت جایگزین نمود.
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