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دوام مالتهای پوششی سیمانی و ژئوپلیمری در شرایط محیطی شبیه سازی شده خلیج
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چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون سازه های ساحلی و وجود شرایط محیطی سخت و خورنده در محیطهای ساحلی  ،تعمیر و نگهداری این سازهها از اهمیتی بیش
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از پیش برخوردار شده است .یکی از راههای تعمیر و نگهداری این قبیل سازهها اجرای الیه پوششی محافظ از مالتهای پوششی است .در حالیکه مالتهای پایه
سیمانی به عنوان رایجترین مصالح برای تعمیر و نگهداری سازههای آسیبدیده شناخته میشوند ،در سالهای اخیر با توجه به اهمیت آثار زیستمحیطی و همچنین
در راستای کاهش انرژی مصرفی استفاده از مواد جایگزین سیمان و مالتهای ژئوپلیمری نیز در معرض توجه قرار گرفتهاند.
در تحقیق پیشرو خواص مکانیکی و دوام  ۶طرح مالت ،شامل  ۴طرح مالت پایه سیمانی با جایگزینی سرباره کوره آهنگدازی و دوده سیلیس و  ۲طرح مالت
ژئوپلیمری با پایه سرباره کوره آهنگدازی و دودهسیلیس که در محیط شبیهسازی شده خلیجفارس عملآوری شدهاند ،مقایسه شده است .در این راستا جهت مقایسه

NU

خواص مکانیکی از آزمایشات مقاومت فشاری ،مقاومت چسبندگی کششی و جمعشدگی و جهت ارزیابی دوام از آزمایشات جذب آب مویینه ،نفوذ آب تحت فشار و
مهاجرت تسریعشده یونهای کلراید در سنین مختلف استفاده گردید.

نتایج بدست آمده نشان میدهد که مالتهای پایه سیمانی  3جزیی که دارای مقادیر بیشتری از مواد جایگزین سیمان هستند ،میتوانند گزینه بهتری نسبت
به مالتهای پایه سیمانی  ۲جزیی و مالتهای تعمیراتی ژئوپلیمری برای تعمیر سازههای بتنی آسیبدیده در مناطق ساحلی نظیر سواحل خلیجفارس باشند .در
بین سایر مخلوطها نیز مخلوط ژئوپلیمری با فعالساز قلیایی پتاسیم هیدروکسید و مخلوط پایه سیمانی با جایگزین  7/5درصد وزنی دودهسیلیس میتوانند به
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عنوان گزینههای مناسب جهت ترمیم سازههای آسیبدیده معرفی گردند.

کلمات کلیدی

T

دوام ،شرایط محیطی خلیج فارس ،مالت پوششی پایه سیمانی ،مواد جایگزین سیمان ،مالت ژئوپلیمری.
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امروزه سواحل دریایی به دلیل اهمیت ویژه ای که در صنعت حمل و نقل و تجارت دارند ،نقش مهمی در اقتصاد کشورها ایفا میکنند.
سواحل جنوبی ایران نظیر سواحل خلیج فارس و دریای عمان عالوه بر نقش ویژهای که در صنعت حمل و نقل دارند ،به دلیل منابع
سرشار نفت و گاز اهمیت دوچندانی مییابند .از این رو در جهت رونق بیش از پیش اقتصاد کشور ،نیاز به احداث سازههای ساحلی متعدد
نظیر اسکلهها ،سکوهای نفتی ،موج شکنها و سازههایی از این دست و نیز تعمیر و نگهداری سازههای آسیب دیده حس میگردد.
از چالشهای مهم پروژههای بندرسازی در کشور خصوصا در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان ،تامین دوام و پایایی بتن تحت شرایط
محیطی مخرب این منطقه میباشد .با توجه به بررسیها و مطالعات صورت گرفته ،مشاهده شده است که خلیج فارس دارای اقلیمی
خشن و محیطی بسیار مهاجم و دارای امالح و نمکهای مخرب متعددی میباشد .به طوری که میزان یونهای کلراید آب خلیج فارس
حدود  ۲3300 PPMو میزان سولفات آن حدود  3۲۶۴ PPMاست [ .]۲ ,1دما و درجه حرارت محیطهای دریایی به عنوان یک عامل
مهم و تعیین کننده در میزان و سرعت واکنشهای شیمیایی و الکتروشیمیایی در سازههای بتنی محسوب میشود .برای سازههای بتنی
واقع در آب و هوای گرم ،حرارت ممکن است به عنوان یک فاکتور تشدید کننده عمل کند ،زیرا گرما یک منبع محرک انرژی است که
هم آغاز حمله و هم پیشرفت آن را در جریان مکانیسم خرابیها شتاب میبخشد [ .]۴ ,3تحقیقات گذشته نشان میدهند که بخشهایی
از سازههای دریایی که تحت اثر جزر و مد و پاشش آب دریا واقع میشوند ،یکی از مناطق بسیار مستعد از لحاظ فعالیتهای خوردگی و
زوال زودهنگام بتن میباشند ،به طوری که بیشترین خرابی سازههای دریایی در نواحی گرم و در این مناطق و در حدود کمتر از  10سال
پس از ساخت ایجاد شدهاند [ .]۶ ,5از عوامل تاثیرگذار دیگر نیز میزان رطوبت است که به عنوان یک عامل مهم برای شروع فرآِیندهای
خوردگی و پیشرفت آن در بتن مسلح شناخته میشود .رطوبت محیطهای دریایی تاثیر شایانی بر زمان شروع خوردگی آرماتور میگذارد،
به طوری که بر نفوذ اکسیژن و دی اکسید کربن اثرگذار بوده و از شرایط الزم اولیه برای نفوذ کلراید از طریق انتشار است [.]8 ,7
تحقیقات متعددی که در گذشته انجام شدهاند ،نشان میدهند که نفوذپذیری بتن که سبب ورود مواد مهاجم خورنده نظیر یونهای
کلراید ،کربنات ،سولفات و  ...به ساختار بتن میشود ،مهمترین عامل کاهش دوام سازههای بتنآرمه در محیطهای مخرب میباشد .از
این رو اگر بتوان بتنی ساخت که دارای نفوذپذیری کمتری باشد و امالح به راحتی در آن نفوذ نکنند ،دوام بتن باالتر خواهد بود .در
تعمیر سازههای بتن آرمه آسیب دیده در شرایط محیطی مخرب نیز مالتهای ترمیمی عالوه بر الزامات مکانیکی و سازگاری باید حداقل
میزان نفوذپذیری را دارا باشند تا بتوانند دوام مد نظر سازه را تامین کنند .همچنین استفاده از مواد جایگزین سیمان به دلیل فعالیت
پوزوالنی و خاصیت پرکنندگی که دارند سبب کاهش نفوذپذیری میشوند .به عنوان مثال نتایج تحقیقات انجام شده نشان میدهد که
استفاده از سرباره در ساختار مالت منجر به ایجاد ساختاری با حفرههای ریزتر و تغییرات ریزساختار در فصل مشترک سنگدانه و سیمان
میشود که در مجموع باعث کاهش نفوذپذیری میگردد [ .]9دوده سیلیس نیز یکی از بهترین مواد جایگزین سیمانی است که استفاده
از آن در طرح اختالط تاثیر زیادی بر روی نفوذپذیری ترکیبات پایه سیمانی میگذارد [.]9
ترکیبات ژئوپلیمری که از فعالسازی قلیایی مواد معدنی حاوی سیلیسیوم و آلومینیوم به دست میآیند ،مصالح ساختمانی نسبتا
جدیدی هستند که به دلیل خاصیت چسبانندگی باالیی که دارند میتوانند جایگزین ترکیبات پایه سیمانی شوند[ .]11 ,10ترکیبات
ژئوپلیمری به دلیل استفاده از محصوالت جنبی صنایع نظیر سرباره کوره آهنگدازی و عدم نیاز به حرارت باال برای تولید به عنوان یک
ماده دوستدار محیطزیست شناخته میشوند .این مواد در تحقیقات بسیاری مورد ارزیابی قرار گرفتهاند و با ویژگیهایی نظیر مقاومت
فشاری باال [ ،]13 ,1۲مقاومت در برابر اسیدها ،یونهای کلراید و سولفات [ ،]15 ,1۴مقاومت حرارتی تا دماهای حدود  800درجه
سانتیگراد [ ]1۶و مقاومت باال در برابر ذوب و یخبندان [ ]18 ,17شناخته میشوند .در تحقیقات جعفری و همکاران گزارش شده است
که با استفاده از محلول فعالساز پتاسیم هیدروکسید با غلظت  ۶و  8موالر میتوان ترکیبات ژئوپلیمری با مقاومت فشاری بیشتر
ساخت[ .]19معینی و همکاران نیز در تحقیقات خود ویژگیهای مکانیکی و خصوصیات دوامی و چسبندگی پوششهای ژئوپلیمری حاوی
درصدهای مختلف دوده سیلیس و نانوسیلیس را مورد بررسی قرار دادند [ .]۲0نتایج این تحقیق نشان میدهد که استفاده از ترکیبات
ژئوپلیمری خصوصا ترکیبات حاوی دودهسیلیس و نانوسیلیس ضریب مهاجرت یونهای کلراید را کاهش داده و سبب افزایش مقاومت
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چسبندگی کششی مالت پوششی به بتن بستر میگردد .در تحقیق دیگری داکسون* و همکاران بر روی تاثیر غلظت سدیم هیدروکسید
در نفوذ یونهای کلراید در بتنهای ژئوپلیمری واقع در محیطهای دریایی تحقیق کردند [ .]۲1با توجه به نتایج حاصل از تعیین پروفیل
نفوذ یونهای کلراید نمونههایی که به مدت  3سال در محیط دریایی و در ناحیه جزر و مد قرار گرفتهاند ،مشاهده میشود که افزایش
غلظت سدیم هیدروکسید موجب کاهش نفوذ یونهای کلراید میگردد.
امروزه تعمیرات سازههای بتنی ساحلی که در اثر شرایط محیطی ساحلی آسیب دیدهاند ،از مسائل عمده کشورهای مختلف جهان در
دهههای اخیر بوده است .مطابق آنچه که گفته شد خوردگی آرماتور ناشی از نفوذ یونهای کلراید در مناطق ساحلی از جمله سواحل
جنوبی ایران یکی از علل مهم خرابی سازههای بتنی میباشد .مهمترین کار پس از تشخیص علت خرابی در این سازهها ،انتخاب مواد و
مصالح تعمیراتی مناسب است که اساسیترین ویژگی مورد نیاز آنها نفوذپذیری کم و چسبندگی باال به سطح بتن بستر میباشد .با توجه
به تحقیقات مختلف صورت گرفته ،استفاده از مالت پایه سیمانی با جایگزینی درصدهای مختلف سرباره کوره آهنگدازی و دوده سیلیس
بهجای سیمان پرتلند و مالت ژئوپلیمری میتواند از گزینههای مناسب برای کاربرد در تعمیرات سازههای آسیبدیده براثر تهاجم یونهای
کلراید و خوردگی آرماتور باشد.
با توجه به مطالب مطرح شده و نیاز چشمگیر به مصالح تعمیراتی که عالوه بر دوام باال در برابر تهاجم یونهای کلراید ،باید صرفه
اقتصادی نیز داشته باشند ،نیاز به مطالعات بیشتر را افزایش داده است .بیشتر پژوهشهایی که تاکنون در زمینه دوام در محیطهای
ساحلی صورت گرفته است ،از نمونههای بتنی استفاده شده و مالتهای ترمیمی کمتر مورد بررسی قرار گرفتهاند .عالوه براین تا به حال،
پژوهش آزمایشگاهی برای مقایسه دوام پوششهای مالت پایه سیمانی و پایه ژئوپلیمری در شرایط شبیهسازی خلیجفارس صورت نگرفته
است .لذا نتایج این تحقیق می تواند گام موثری برای انتخاب نهایی بین این مصالح برای سازههای آسیب دیده باشد .از این رو در این
پژوهش اثر دوده سیلیس و سرباره کوره آهنگدازی در بهبود دوام مالتهای پوششی با پایه سیمانی نگهداری شده در محیط شبیهساز
شرایط خلیج فارس در برابر تهاجم یونهای کلراید موردبررسی قرار گرفته و نتایج آن با  ۲نوع مالت ژئوپلیمری با طرح مخلوط رایج
مقایسه شده است.

 -2برنامه آزمایشها
 -2-1مشخصات مصالح
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با توجه به اینکه ضوابط مختلف کشور شامل آییننامه آبا و آیین نامه ملی پایایی بتن در محیط خلیج فارس و دریای عمان استفاده
از سیمان نوع  ۲همراه مواد مکمل سیمانی را برای شرایط خورنده سواحل جنوبی کشور مشخص کردهاند ،لذا در این پژوهش از سیمان
پرتلند نوع  ۲و دودهسیلیس و سرباره کوره آهنگدازی بهعنوان مواد جایگزین سیمان در ساخت نمونههای مالت پایه سیمانی و پایه
ژئوپلیمری استفاده شده است که ترکیب شیمیایی و مشخصات فیزیکی هر یک از آنها به ترتیب در جدول  1و جدول  ۲گزارش شده
است .عالوه براین بر اساس استاندارد  ]۲۲[ ASTM C989فعالیت پوزوالنی سرباره کوره آهنگدازی تعیین و نتایج آن در جدول 3
ارائه شده است.
جدول  .1ترکیب شیمیایی مصالح سیمانی مورداستفاده

Table 1. Chemical properties of Cementitious matrials

سیمان ()%

۲۲/57

۴/1۲

دودهسیلیس ()%

9۴/3

1/1

سرباره کوره آهنگدازی ()%

37/۲1

11/5۶

T

اکسید

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

Na2O

K2O

LOI

3/51

۶3/۲۲

۲/7

0/18

0/5۴

۲/1

0/7

0/۴9

0/87

0/۴۲

1/3۲

0/5

1/01

3۶/75

8/5۲

0/۶1

0/7

0/0۲

P. Duxson.
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جدول  .2مشخصات فیزیکی مصالح سیمانی مورداستفاده
Table 2. Physical properties of Cementitious matrials

مصالح سیمانی مصرفی

ریزی در مقیاس بلین ()cm2/gr

سیمان

۲9۶۲

3/1۴

دودهسیلیس

( 19۲000به روش )BET

۲/۲1

سرباره کوره آهنگدازی

3383

۲/79

CE

چگالی ()gr/cm3

جدول  .3فعالیت پوزوالنی سرباره کوره آهنگدازی
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Table 3. Pozzolanic activity of furnace slag

ماده جایگزین سیمان

درصد جایگزینی

فعالیت پوزوالنی  7روزه

فعالیت پوزوالنی  ۲8روزه

سرباره کوره آهنگدازی

50

59

77

MA

ازآنجاییکه طرح مخلوطهای در نظر گفته شده برای این پژوهش بهصورت مالت میباشند ،لذا سنگدانه مورد استفاده برای ساخت
نمونههای مالت در این پژوهش ،ماسه سیلیسی بوده که به منظور دستیابی به دانهبندی استاندارد ارائه شده در ]۲3[ ASTM C778
مقدار  9۲درصد و  8درصد از دو رده دانهبندی مجزا با یکدیگر مخلوط گردیده که نمودار دانهبندی مخلوط حاصل در شکل  1نشان داده
شده است .همچنین چگالی سنگدانه مصرفی برابر  ۲/۶۴گرم بر سانتیمتر مکعب و درصد جذب آب آن در حالت اشباع با سطح خشک
برابر  1/01بهدستآمده است.

اندازه ذرات (میلیمتر)

RIP
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silica sand

عبوری از الک (درصد)

ASTM C778Upper Limit

80
60

NU

ASTM C778Lower Limit

100

1

40
20
0
0.1

شکل  .1دانهبندی ماسه مورداستفاده بر اساس استاندارد .ASTM C33
Fig. 1. Gradiation curve of sand according to ASTM C33

T

همچنین سدیم هیدروکسید (سود سوزآور) و پتاسیم هیدروکسید (پتاس) که بهصورت پرک تهیه شده و با آب مقطر ترکیب نموده
و محلولهای با غلظت  ۶موالر که بهعنوان ماده فعالساز شناخته میشوند ،برای ساخت مالتهای ژئوپلیمری استفاده شدهاند .عالوه بر ۲
ماده فعالساز قلیایی ذکر شده از سدیم سیلیکات (آبشیشه) با فرمول شیمیایی  Na2SiO3نیز به عنوان ماده فعالساز ثانویه استفاده
گردید.
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آب مورداستفاده در بخشهای مختلف نظیر ساخت و عملآوری نمونهها ،آب شرب تهران بوده است و از فوقروانکننده با پایه پلی
کربوکسیالت اتر اصالحشده برای تأمین روانی موردنیاز نمونهها استفاده شده است.
 -2-2طرح مخلوط نمونههای مالت با پایه سیمانی
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مطابق با آنچه که ذکر گردید هدف اصلی این تحقیق مقایسه خواص مکانیکی و دوام پوششهای مالت تعمیری پایه سیمانی و
ژئوپلیمری نگهداری شده در شرایط شبیهسازی شده خلیج فارس میباشد .با بررسی پژوهشهای صورت گرفته و طرح مخلوطهای برتر
معرفی شده با در نظرگیری کم ترین مقدار نفوذپذیری و به تبع آن بیشترین دوام در برابر شرایط محیطی مخرب خلیجفارس در این
پژوهشها [ ۴ ،]۲۶-۲۴طرح مخلوط مالت پایه سیمانی با جایگزینی درصدهای مختلف سرباره و دوده سیلیس بهعنوان طرحهای نهایی
انتخاب شدهاند .در مخلوطهای انتخابی عیار مواد سیمانی برابر با  7۲0کیلوگرم و نسبت آب به مواد سیمانی برابر  0/33در نظر گرفته
شده است .در اکثر مراجع نسبت آب به مواد سیمانی  0/33به عنوان نسبت بهینه برای دستیابی به نفوذپذیری کمتر ،مقاومت فشاری
بیشتر و انجام کامل فرآیند هیدراسیون سیمان میباشد .عالوه بر طرح مخلوط شاهد ،سه طرح مخلوط مختلف که به ترتیب حاوی 7/5
درصد وزنی دوده سیلیس ( 30 ،)SFدرصد وزنی سرباره کوره آهنگدازی ( )Slو ترکیب  7/5درصد وزنی دوده سیلیس و  30درصد
وزنی سرباره کوره آهنگدازی ساخته شدند .از آنجایی که استفاده از مواد جایگزین سیمان خصوصا دوده سیلیس سبب کاهش کارایی
مخلوطهای پایه سیمانی میشوند ،سعی شده است تا با افزودن درصد مناسب از فوقروانکننده میزان کارایی بهدستآمده از آزمایش
میز جریان در بازه  150الی  170میلیمتر نگه داشته شود .در جدول  ۴طرح مخلوط نهایی نمونههای مالت پایه سیمانی ذکر شده ،نشان
داده شده است.
جدول  .4طرح مخلوط نمونههای مالت با پایه سیمانی
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Table 4. Mixture proportion of cement-based mortars
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 -2-3طرح مخلوط نمونههای مالت ژئوپلیمری
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در کنار پوششهای مالت با پایه سیمانی ۲ ،طرح مخلوط مالت ژئوپلیمری که به عنوان طرح مخلوط بهینه در پژوهشهای معینی
و همکاران ] [1۲و جعفری [ ]۲7که با درنظر گیری شرایط شبیه مالتهای پایه سیمانی یعنی کمترین نفوذپذیری و دوام باال در برابر
حمله یونهای کلراید معرفی شده بودند نیز برای مقایسه بهتر مالتهای پایه سیمانی و مالتهای ژئوپلیمری در این پژوهش در نظر
گرفته شد .سرباره کوره آهنگدازی به همراه جایگزینی  5درصد آن با دودهسیلیس به عنوان ماده پایه برای این  ۲طرح در نظر گرفته
شدهاند .همچنین از محلولهای هیدروکسید سدیم و هیدروکسید پتاسیم با غلظت  ۶موالر و نیز آبشیشه با مدول سیلیکاتی ۲/33
بهعنوان فعالساز ترکیبات ژئوپلیمری استفاده شده است .درنهایت طرحهای حاوی هیدروکسید سدیم و هیدروکسید پتاسیم به ترتیب با
نام اختصاری  NaOHو  KOHنامگذاری شدند که جزییات طرح مخلوط آنها در جدول  5ارائه شده است.
5

Table 5. Mixture proportion of geopolymer mortars
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جدول  .5طرح مخلوط نمونههای مالت ژئوپلیمری

NaOH

هیدروکسید
سدیم

۶

۴۶۴

5

۲/33

0/۴

0/۶

۲/75

0/۴9

KOH

هیدروکسید
پتاسیم

۶

۴۶۴

5

۲/33

0/۴

0/۶

۲/75

0/۴9

 -2-4روش اختالط ،ساخت و عملآوری نمونهها

 -2-5محیط شبیهسازی شده خلیج فارس
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برای اختالط مصالح و ساخت مالت از مخلوطکن  ۶0لیتری آزمایشگاه بتن دانشگاه صنعتی امیرکبیر استفاده شد .در گام اول باید
کلیه مصالح پیشبینی شده مطابق با اندازههای مورد نظر توزین گردند ،سپس تمامی ماسه و سیمان به مدت  1دقیقه و بهصورت خشک
با یکدیگر مخلوط شده و پس از آن حدود دو سوم آب توزین شده به مخلوطکن اضافه شده و فرآیند اختالط  ۲دقیقه ادامه مییابد.
درنهایت نیز کلیه مصالح باقیمانده ،یعنی حدود یک سوم آب ،مواد جایگزین سیمان و فوقروانکننده نیز در ظرف جداگانه با یکدیگر
مخلوط شده و به مخلوطکن اضافه میگردند و تا  ۶دقیقه دیگر اختالط ادامه مییابد .سپس میزان روانی مالت آماده شده با استفاده از
میز جریان و مطابق با استاندارد  ]۲8[ ASTM C230اندازهگیری میشود .در نهایت نیز قالبهایی که از قبل آماده شدهاند ،با استفاده
از مالت آماده شده پر و به مدت  ۲۴ساعت تحت پوشش گونی مرطوب و یک الیه پالستیکی نگهداری میشوند و پس از آن نمونهها از
قالب خارج شده و به مدت یک هفته در محلول آبآهک اشباع نگهداری شده و سپس برای شبیهسازی شرایط محیطی خلیج فارس به
محیط شبیه سازی شده خلیج فارس در آزمایشگاه بتن دانشگاه صنعتی امیرکبیر انتقال یافته و تا سن آزمایش نگهداری میشوند.
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همانطور که گفته شد ،سازههای موجود در شرایط واقعی حاشیه خلیج فارس به صورت متناوب در معرض پدیدههای مخرب محیطی
شامل سیکلهای دمایی و رطوبتی ،دما و رطوبت باال در برخی از فصول ،سیکلهای جزر و مد آب دریا که خود حاوی یونهای کلراید و
سولفات است ،تابش مستقیم خورشید و اثرات منفی آن به ویژه اشعه  UVو غیره میباشند .تاکنون مطالعه بر روی تک تک عوامل
نامبرده به صورت جداگانه در محیطهای آزمایشگاهی انجام شده است ،لیکن با توجه به تاثیر توامان و تشدیدکننده این عوامل بر یکدیگر،
فضایی که در آن تمامی این پدیدهها در کنار یکدیگر فراهم شده و تاثیر همه آنها بر دوام مصالح ،در یک بازه زمانی کوتاه مورد مطالعه
قرار گیرد ،مورد نیاز میباشد .هدف از ساخت محیط شبیهساز خلیج فارس در آزمایشگاه بتن دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایجاد قابلیت تاثیر
همزمان عوامل مخرب بر نمونههای مختلف ،تسریع پدیدههای محیطی موجود در منطقه در یک بازه زمانی کوتاهتر و کاهش مشکالت
قرار دادن نمونه های مختلف در شرایط واقعی خلیج فارس است .الزم به ذکر است که کلیه پارامترهای محیطی نظیر سیکلهای جزر و
مد ،سیکلهای تابش اشعه  ،UVدما و رطوبت در محیط شبیه سازی شده خلیج فارس قابل تنظیم بوده و هر روز از طریق ایستگاه
هواشناسی بندرعباس دریافت شده و از طریق پنل هوشمندی که برای اتاق مورد نظر طراحی شده است ،اعمال میگردند [.]۲7
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 -2-6آزمایشات انجام گرفته

CE

آزمایشات در نظر گرفته شده برای این پژوهش شامل آزمایشات تعیین مقاومت فشاری ،مقاومت چسبندگی برشی و کششی و
جمعشدگی برای بررسی خواص مکان یکی و آزمایشات جذب آب مویینگی ،نفوذ آب تحت فشار و مهاجرت تسریع شده یونهای کلراید
برای ارزیابی دوام نمونههای ساخته شده میباشد که در ادامه مشروحی از هر یک ارائه خواهد شد .الزم به ذکر است که برای انجام هر
آزمایش در هر سن و برای هر طرح مخلوط  3نمونه مورد آزمایش قرار گرفته است که نتایج نهایی به صورت میانگین نتیجه  3نمونه
میباشد.
 -2-6-1مقاومت فشاری
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مقاومت فشاری نمونههای مالت تعمیری ساخته شده با ابعاد  50 × 50 × 50میلیمتر در این پژوهش مطابق با استاندارد ASTM
 ]۲9[ C109تعیین شده است .این آزمایش برای همه طرحها و در سنین  5۶ ،۲8 ،7و  90روزه که  7روز ابتدایی را در محلول آب آهک
اشباع و سپس تا سن آزمایش در محیط شبیهسازی شده خلیج فارس نگهداری بر روی  3نمونه از هر طرح انجام گرفته است .درنهایت
نیز نتیجه مقاومت فشاری برای هر طرح در هر سن بهصورت میانگین نتایج بهدستآمده از آزمایش  3نمونه گزارش شده است.
 -2-6-2مقاومت چسبندگی کششی
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برای آمادهسازی نمونههای مورد نیاز آزمایش مقاومت چسبندگی کششی در ابتدا نمونههای مکعبی با ابعاد 100 × 100 × 100
میلیمتر با استفاده از بتن با رده مقاومتی  C30ساخته شده و  ۲8روز عملآوری گردیدند تا به عنوان بتن بستر الیه مالت تعمیری مورد
استفاده قرار گیرند .سپس یک الیه  ۲0میلیمتری از مالتهای تعمیراتی بر روی نمونههای بتنی بستر اعمال شده و تا سن  7روز در
محلول آب آهک اشباع و سپس تا سن  ۲8روز در محیط شبیهسازی شده خلیج فارس عملآوری گردیدند .در نهایت نیز مقاومت
چسبندگی کششی بین سطح بین سطح بتن و مالت تعمیری اعمالشده بر روی آن از طریق آزمایش بیرون کشیدن* بر اساس استاندارد
 ]30[ ASTM D7234انجام گرفته است (شکل  . )۲الزم به ذکر است که نتایج گزارش شده برای این آزمایش میانگین نتایج آزمایش 3
نمونه برای هر طرح میباشد.

شکل  .2دستگاه مخصوص  Pull-Offو خواندن اعداد روی آن در حین کشش.
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Fig. 2. Pull off test instrument

Pull Off Test
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 -2-6-3مقاومت چسبندگی برشی

CE

برای تعیین مقاومت چسبندگی مالتهای ساخته شده به بتن از روش دو سطحی استفاده شده است .در این روش ابتدا نمونههای
مکعبی بتنی با رده مقاومتی  C30و با ابعاد  150 × 150 × 100میلیمتر ساخته شده و پس از  ۲8روز عملآوری در محیط آب آهک
اشباع یک الیه  5سانتی متری مالت ژئوپلیمری یا مالت سیمانی روی آن اعمال گردیده و به مدت  7روز در محلول آب آهک اشباع و
پس از آن تا سن آزمایش در محیط شبیهسازی خلیج فارس نگهداری میشوند .در نهایت نیز نمونههای آماده شده مطابق با روند ارائه
شده در مرجع [ ]۲7تحت بارگذاری قرار گرفته و مقاومت چسبندگی برشی نمونهها محاسبه میگردد.
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 -2-6-4آزمایش جمعشدگی

در این پژوهش از روش استاندارد  ]31[ ASTM C596به منظور ارزیابی جمعشدگی ناشی از خشک شدن نمونههای منشوری
مالت استفاده گردیده است .با استفاده از این روش تغییر طول نمونههای مالت ژئوپلیمری در اثر خشک شدن با نمونههای مالت پایه
سیمانی مقایسه شده است .به منظور انجام این آزمایش ،نمونههای منشوری مالت ژئوپلیمری و سیمان پرتلندی با ابعاد ۲85 × ۲5 × ۲5
میلیمتر ساخته شده و برای اندازهگیری تغییرات طول ،پینهای مخصوص در دو انتهای آنها جایگذاری شده است .نمونهها پس از
قالبگیری به مدت  ۲۴ساعت در محفظه رطوبت نگهداری شده و سپس به محفظه جمعشدگی با رطوبت نسبی ثابت  50درصد و دمای
 ۲5درجه سانتیگراد منتقل شده و تغییر طول آنها تا سن  91روز بصورت هفتگی اندازهگیری و گزارش میشود.
 -2-6-5جذب آب مویینگی
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مطابق با استاندارد  ،]3۲[ EN 480-5در این پژوهش برای اندازهگیری میزان جذب آب مویینه مالتهای تعمیری ساخته شده از
نمونههای دیسکی شکل با قطر  100میلیمتر و ارتفاع  50میلیمتر که از برش نمونههای استوانهای  ۲00 × 100میلیمتری بهدستآمده
و تمام وجوه آن بهغیراز یک وجه با نوار مخصوص آببندی شده ،استفاده میشود .درواقع نمونههای مالت در سنین پیشبینی شده از
داخل آب خارج و برش داده شده و در داخل گرمخانه با دمای  50درجه سانتیگراد به مدت  1۴روز نگهداری میشوند .سپس نمونهها
پس از توزین درون ظرف آب قرار داده شده ،بهگونهای که سطح آب بهاندازه  ۲ ± 1میلیمتر از تراز کف نمونهها باالتر باشد ،ضمن آنکه
آب با کف نمونه در تماس کامل قرار گیرد .پس از توزین نمونهها در زمانهای مشخص میزان جذب برحسب میلیمتر از رابطه  1محاسبه
میشود.
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که در این رابطه  Iمیزان جذب آب برحسب میلیمتر mt ،تغییر در جرم نمونه در مدت زمان آزمایش برحسب گرم a ،سطح نمونه
برحسب میلیمتر مربع d ،چگالی آب برحسب گرم بر میلیمتر مکعب میباشد.
 -2-6-6نفوذ آب تحت فشار

T

میزان نفوذ آب در مالت و بتن پارامتری برای مقایسه نفوذپذیری نمونهها و به تبع آن میباشد .مطابق استاندارد BS EN 12390
[ ]33نمونههای مورد نیاز برای آزمایش نفوذ آب تحت فشار ،نمونههای مکعبی با ابعاد  150 × 150 × 150میلیمتر میباشد که در این
پژوهش برای کاهش استفاده از مصالح ،ابتدا نمونههای مکعبی بتنی با ابعاد  150 × 150 × 130میلیمتر ساخته شده و پس از  ۲8روز
عملآوری در آب آهک اشباع یک الیه  ۲0میلیمتری مالت ژئوپلیمری یا مالت سیمان پرتلند بر روی آنها اعمال گردیده است .پس از
 7روز عملآوری نمونهها در آب آهک اشباع ،نمونهها به محیط شبیهسازی شده خلیج فارس منتقل و تا سن آزمایش در این محیط
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نگهداری شدند .در نهایت نیز برای تست نمونهها ،از هر طرح مخلوط  3نمونه به مدت  7۲ساعت با فشار  5بار تحت نفوذ آب قرار گرفتند
و پس از آن عمق نفوذ آب در هر  3نمونه اندازهگیری شده و میانگین  3نتیجه به عنوان نتیجه نهایی هر طرح مخلوط گزارش شده است.
 -2-6-7مهاجرت تسریع شده یونهای کلراید
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یکی از مهمترین آزمایشات که بصورت گستردهای برای اندازهگیری ضریب انتشار یونهای کلراید به کار میرود ،آزمایش مهاجرت
تسریع شده یونهای کلراید میباشد که مطابق با استاندارد  ]3۴[ NT BUILD 492صورت میپذیرد .برای انجام این آزمایش
نمونههای دیسکی شکل با ارتفاع  50میلیمتر و قطر  100میلیمتر درون دستگاه قرار گرفته و به مدت  ۲۴ساعت پتانسیل الکتریکی
مطابق با الزامات استاندارد به آن اعمال می شود .در نهایت نیز عمق نفوذ کلراید با استفاده از محلول نیترات نقره تعیین و از طریق روابط
ارائه شده در استاندارد ضریب انتشار یونهای کلراید ) (Dnssmبه دست میآید.
 -3ارائه و تفسیر نتایج آزمایشات

پس از انجام آزمایشات ذکر شده در بخش قبلی ،در ادامه به ارائه نتایج مربوط به هر یک از آنها بهصورت مشروح پرداخته خواهد
شد.
 -3-1آزمایش مقاومت فشاری
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نتایج آزمایش مقاومت فشاری نمونههای مالت ساخته شده در سنین  5۶ ۲8 ،7و  90روز در شکل  3نشان داده شده است .همانطور
که از شکل پیداست در بین نمونههای پایه سیمانی نمونه مالت حاوی دودهسیلیس به علت فعالیت پوزوالنی باالتر در سنین اولیه بیشترین
مقاومت فشاری را داشته است .اما با گذشت زمان نمونههای مالت سه جزیی دارای سرباره و دودهسیلیس مقاومت بیشتری کسب کردهاند.
از نتایج نیز پیداست که دارا بودن درصد باالتری از مواد جایگزین سیمان به دلیل تشکیل ژل ثانویه و خاصیت پرکنندگی ذرات ریز آنها
به مرور زمان مقاومت فشاری طرح را بهبود میبخشد .در تحقیقات بنار و همکاران نیز گزارش شده است که استفاده از دوده سیلیس
سبب افزایش مقاومت فشاری نمونهها خصوصا در سنین اولیه میگردد [ .]35همچنین صدیقی نیز در بخشی از تحقیقات خود بر تاثیر
بسزای استفاده از سرباره کوره آهنگدازی در بهبود کارایی و مقاومت فشاری مالتهای پایه سیمانی تاکید داشته است [ .]۲5از مقایسه
نتایج آزمایش مقاومت فشاری مالتهای ژئوپلیمری این نتیجه حاصل میشود که به دلیل جرم مولی بیشتر پتاس نسبت به هیدروکسید
سدیم ،مقدار آب کمتری برای تهیه محلول با غلظت  ۶موالر مورد نیاز بوده و از این رو مقاومت فشاری نمونههای حاوی پتاس در همه
سنین از مقاومت فشاری نمونههای حاوی سدیم هیدروکسید بیشتر بوده است [ .]3۶ ,۲0همچنین مقایسه مالتهای با پایه ژئوپلیمری
و پایه سیمانی نشان میدهد که به دلیل چسبندگی بیشتر خمیر ژئوپلیمری ،نمونههای ژئوپلیمری مقاومت فشاری بیشتر از خود نشان
دادهاند.
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Fig. 3. Compressive strength test results

 -3-2آزمایش مقاومت چسبندگی کششی
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همانطور که پیشتر گفته شد ،سازگاری و تطابق الیه پوششی اجرا شده با سطح بتنی بستر یکی از اصلیترین پارامترهای حفظ دوام
و افزایش طول عمر مفید تعمیرات به حساب میآید  .در انجام تعمیرات الزم است تا الیه پوشش اعمالی مقاومت چسبندگی مناسبی با
سطح زیرین داشته باشد که این پارامتر در پژوهش حاضر از طریق آزمایش بیرونکشیدن در سن  ۲8روز مورد بررسی قرار گرفته و نتایج
آن در شکل  ۴گزارش گردیده است .بر اساس نتایج بدست آمده ،مشخص است که هر چقدر مالت تعمیراتی مورد استفاده چسبندهتر
باشد ،مقاومت چسبندگی کششی نیز بیشتر باشد .از اینرو مالتهای ژئوپلیمری و مالتهای پایه سیمانی حاوی دودهسیلیس به دلیل
ماهیت چسبندهای که دارند ،مقاومت چسبندگی کششی بیشتری نیز از خود نشان دادهاند .در تحقیقات مشابه دیگر نیز عملکرد بهتر
مالتهای ژئوپلیمری در مقایسه با مالتهای پایه سیمانی حاوی مواد جایگزین سیمان ذکر گردیده است [ .]38 ,37در این خصوص
انجمن بتن آمریکا توصیه میکند که مالتهای ترمیمی حداقل میزان مقاومت چسبندگی در سن  ۲8روز بیشتر از  1/7مگاپاسکال داشته
باشند که با توجه به نتایج بدست آمده مشخص است که کلیه مالتهای ژئوپلیمری و پایه سیمانی حاوی مواد جایگزین سیمان قابلیت
تامین این الزام را دارا میباشند.
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شکل  .4نتایج آزمایش مقاومت چسبندگی کششی به روش بیرون کشیدن در سن  28روز.
Fig. 4. Pull off test results at the age of 28 days

 -3-3آزمایش مقاومت چسبندگی برشی
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یکی دیگر از پارامترهای مهم تعیینکننده سازگاری مالتهای تعمیراتی ،مقاومت چسبندگی برشی آنها به بتن بستر میباشد که
همان طور که توضیح داده شد ،در این پژوهش از آزمایش برش دوسطحی استفاده شده و نتایج آن در شکل  5گزارش شده است .بر
اساس نتایج بدست آمده ،میزان چسبندگی مالتهای ژئوپلیمری در تمام سنین بیشتر از مالتهای پایه سیمانی بوده است که ماهیت
بسیار چسبنده مالت ژئوپلیمری حتی در حالت تازه نیز نشان دهنده چسبندگی بهتر این مالتها به سطح میباشد .جعفری نیز در بخشی
از تحقیقات خود عملکرد مالت های ژئوپلیمری را در ایجاد چسبندگی برشی باال بر روی بستر بتن معمولی را بهتر از ترکیبات سیمانی
ارزیابی و گزارش کرده است [ .]۲7مشابه با آنچه که در نتایج آزمایش مقاومت چسبندگی کششی نشان داده شد ،نمونه مالت پایه
سیمانی حاوی هر دو ماده جایگزین سیمان دوده سیلیس و سرباره کوره آهنگدازی بیشترین چسبندگی را در بین مالتهای پایه سیمانی
داشته که در آزمایش مقاومت چسبندگی برشی هم این پدیده قابل مالحظه است.
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Fig. 5. Shear adhesion strength test results
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 -3-4آزمایش جمعشدگی ناشی از خشکشدن
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از دیگر خصوصیات مالتهای پوششی تعمیراتی مناسب میتوان به پایداری ابعادی آن اشاره کرد .یکی از عوامل حفظ پایداری ابعادی
این مالتها عدم جمعشدگی یا جمعشدگی کم آنها بر اثر خشک شدن است .چرا که این جمعشدگی میتواند باعث ایجاد تنش برشی،
کاهش چسبندگی و در نهایت کندهشدن زود هنگام مالت از روی سطح بتن بستر شود که با خواسته دوام از مالتهای تعمیری در تضاد
است .به همین منظور در این پژوهش آزمایش جمعشدگی نمونههای مالت انجام شده و نتایج آن در شکل  ۶نشان داده شده است .بر
اساس نتایج به دست آمده مشخص است که استفاده از سرباره کوره آهنگدازی سبب کاهش جمعشدگی مالتهای پایه سیمانی میگردد،
درحالیکه استفاده از دودهسیلیس به دلیل ریزی زیاد ذرات و جذب آب باالیی که دارند ،جمعشدگی این مالتها را افزایش میدهد
[ .]35همچنین با دقت در نتایج حاصله میتوان متوجه شد که میزان جمعشدگی تمامی نمونههای مالت ژئوپلیمری از همان سنین
ابتدایی نیز بیشتر از مالتهای پایه سیمانی است .مهمترین دلیل این پدیده را میتوان خروج آب در حین فرآیند ژئوپلیمریزاسیون
ژئوپلیمرها دانست در شرایطی که در فرآیند هیدراسیون سیمان در مخلوطهای پایه سیمانی آب مصرف میشود و همین عامل را میتوان
مهمترین عامل جمعشدگی بیشتر ترکیبات ژئوپلیمری دانست که در تحقیقات دیگر نیز به آن اشاره شده است [.]39
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Fig. 6. Drying shrinkage test results
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 -3-5آزمایش جذب آب مویینگی
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همانطور که پیش تر نیز گفته شد ،نفوذ آب به فضاهای مویینه داخل بتن و مالت میتواند عالوه بر مشکل یخزدگی و ذوب شدن،
عاملی موثر در میزان نفوذ یونهای مختلف باشد .نفوذ آب به داخل فضاهای خالی بتن و مالت گاهی بر اثر نیروهای اعمالی نظیر برخورد
امواج و گاهی نیز بدون آن صورت میگیرد .یکی از راههای تعیین و تشخیص میزان نفوذ آب به داخل نمونهها ،آزمایش جذب آب مویینه
است که جز دسته ای که آب خود به داخل فضاهای مویینه وارد شده و نیازی به اعمال نیرو جهت تسریع آزمایش وجود ندارد ،به شمار
میرود .در این پژوهش نیز آزمایش جذب آب مویینه در سن  ۲8روز انجام گرفته که شکل  7نشان دهنده نتایج این آزمایش میباشد.
همان طور که از نتایج پیداست ،میزان جذب آب در نمونه شاهد مالت سیمان پرتلندی به مقدار قابل توجهی باال است که این مقدار در
مخلوطهای حاوی مواد پوزوالنی کاهش چشمگیری داشته است .یکی از مهمترین دالیل این پدیده را میتوان تولید ژل ثانویه توسط
مواد جایگزین سیمان دانست که در طی این فرآیند فضاهای مویینه پر شده و فضای کمتری برای آب جهت نفوذ وجود دارد [ .]۲۶نکته
قابل مالحظه دیگر باال بودن ضریب جذب آب مویینه در نمونههای ژئوپلیمری میباشد که مودی و همکاران نیز در تحقیقات خود چنین
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نتایجی را گزارش کرده و علت آن را چنین شرح دادهاند که با قرارگیری نمونهها در داخل آون با درجه حرارت  50درجه سانتیگراد،
ریزترکهایی در ساختار نمونهها ایجاد شده و گاها این ترکها به یکدیگر متصل میگردند که همین عامل سبب افزایش جذب آب مویینه
نمونههای ژئوپلیمری شده است [ . ]3۶با دقت در نمودارها مشخص است که اکثر جذب آب رخ داده در نمونهها در ساعات اولیه اتفاق
افتاده است که این پدیده میتواند ایجاد ریزترکها در ساختار نمونههای ژئوپلیمری را تایید کند.
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Fig. 7. Capillary water absorption test results at the age of 28 days.

 -3-6آزمایش نفوذ آب تحت فشار
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همانطور که گفته شد ،میتوان نفوذپذیری را به عنوان اصلیترین پارامتر در تعیین میزان دوام و خصوصیات دوامی انواع بتن و مالت
معرفی کرد .در این پژوهش نیز به منظور تعیین میزان نفوذپذیری و مقایسه مخلوطهای ساخته شده ،آزمایش نفوذ آب تحت فشار انجام
گردید که نتایج آن در شکل  8گزارش شده است .براساس نتایج بدست آمده ،میزان نفوذ بسیار زیاد مخلوط شاهد نشان دهنده نقش
پررنگ مواد جایگزین سیمان چه به لحاظ تولید ژل ثانویه و تراکم بیشتر ساختار نمونهها و چه به لحاظ نقش پرکنندگی آنها در کاهش
نفوذ مالت میباشد .همچنین مخلوط  3جزیی حاوی دو ماده جایگزین سیمان سرباره کوره آهنگدازی و دوده سیلیس نشان داد که
استفاده از این ترکیبات می تواند به عنوان راه حل مناسب جهت کاهش نفوذپذیری ترکیبات سیمانی معرفی گردد .در مورد نمونههای
ژئوپلیمری مشخص است که عملکرد هر دو نمونه تقریبا یکسان بوده ،در حالی که نسبت به نمونه شاهد پایه سیمانی مقدار نفوذ آب تا
بیش از  50درصد نیز کاهش یافته است .مقایسه نتایج نمونههای حاوی مواد جایگزین سیمان خصوصا مخلوط  7.5SF30Slبا نمونههای
ژئوپلیمری نشان میدهد که علیرغم مقاومت فشاری باالی طرحهای ژئوپلیمری که به نحوی میتواند با تخلخل ساختار این  ۲طرح در
ارتباط باشد ،طرحهای حاوی مواد جایگزین سیمان نفوذپذیری کمتری داشتهاند .دلیل این اتفاق را میتوان اینگونه توصیف کرد که
استفاده از مواد جایگزین سیمان عالوه بر کاهش حجم حفرات که منجر به بهبود مقاومت فشاری نسبت به نمونه شاهد شده است،
پیوستگی و اتصال این حفرات را نیز کاهش داده که این اتفاق نهایتا منجر به کاهش چشمگیر نفوذ آب به داخل ساختار بتن شده است.
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Fig. 8. Water penetration under pressure test results
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یکی از مخربترین یونها در بحث خوردگی آرماتور در سازههای بتنآرمه خصوصا در مناطق ساحلی ،حمله کلرایدی میباشد .لذا اطالع
از میزان نفوذ یونهای کلراید به داخل ساختار مالت تعمیراتی یا پوششی و در پی آن رسیدن به سطح آرماتور و تخریب بیشتر سازههای
بتن آرمه امری الزامی است که در این پژوهش از طریق آزمایش مهاجرت تسریعشده یونهای کلراید مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن
درشکل  9ارائه شده است .همانطور که در شکل مشخص است ،ضریب مهاجرت یونهای کلراید به عنوان خروجی آزمایش معرفی
میگردد که هرچقدر این ضریب برای نمونهای بیشتر باشد به منزله بیشتر بودن امکان نفوذ کلراید به داخل بتن یا مالت است .بر همین
اساس نمونه شاهد پایه سیمانی که دارای بیشترین ضریب مهاجرت یونهای کلراید میباشد ،دارای بیشترین نفوذ کلراید نیز میباشد که
نشاندهنده عدم دوام کافی این مخلوط در برابر تهاجم کلرایدی میباشد .برخالف نمونه شاهد ،نمونههای پایه سیمانی  ۲و  3جزیی
حاوی سرباره و دوده سیلیس و نیز نمونه مالت ژئوپلیمری حاوی پتاسیم هیدروکسید به عنوان فعالساز دارای کمترین ضریب مهاجرت
یونهای کلراید هستند که به تبع آن بیشترین دوام در برابر تهاجم کلرایدی را خواهند داشت .در تحقیقات مختلف کاهش چشمگیر نفوذ
و مهاجرت یونهای کلراید به داخل ساختار بتنهای حاوی دوده سیلیس و سرباره گزارش شده است [ .]۲۶ ,۲5عالوه بر آن بهمنزاده
نیز در بخشی از تحقیقات خود بر روی دوام ترکیبات ژئوپلیمری و مقایسه آنها با ترکیبات پایه سیمانی ،کاهش عمق نفوذ یونهای
کلراید در مخلوطهای ژئوپلیمری را گزارش کرده است [ .]۴0همچنین از نتایج مشخص است که در همه مخلوطها با گذشت زمان
ضریب مهاجرت کاهش یافته است که نشاندهنده ادامه یافتن فرآیند هیدراسیون در مالتهای پایه سیمانی و فرآیند ژئوپلیمریزاسیون
در مالت های ژئوپلیمری است .در بین دو ترکیب ژئوپلیمری نیز نمونه حاوی پتاسیم هیدروکسید عملکرد بهتری از خود نشان داده است
که علت اصلی آن را میتوان ساختار متراکمتر نمونههای حاوی این فعالساز نسبت به مخلوطهای حاوی فعالساز سدیم هیدروکسید
دانست که در تحقیقاتی که به بررسی ریزساختار مخلوطهای ژئوپلیمری پرداختهاند به آن اذعان شده [ ]19و در آزمایشاتی نظیر مقاومت
فشاری ،جذب آب مویینه و نفوذ آب تحت فشار که به نحوی نشاندهنده تراکم ریزساختار نمونهها هستند ،قابل درک میباشد.
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Fig. 9. RCMT test results
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همانطور که گفته شددد ،هدف این پژوهش مقایسدده دوام مالتهای پوشددشددی با پایه سددیمانی و ژئوپلیمری در شددرایط محیطی
شبیهسازی شده خلیج فارس در برابر تهاجم یونهای کلراید بوده است که از مهمترین نتایج آن میتوان موارد زیر را نام برد:





نوع ماده فعالساز در مخلوطهای مالت ژئوپلیمری تاثیر زیادی بر ویژگیهای مکانیکی و دوامی طرحها داشته است؛ در مجموع
میتوان طرح حاوی پتاسیم هیدروکسید را در دارا بودن ویژگیها و عملکرد مناسبتر نسبت به طرح حاوی سدیم هیدروکسید
بهتر دانسته و استفاده از آن را در شرایط محیطی سخت و خورنده پیشنهاد کرد.
به دلیل ایجاد ریزترک ها در زمان خشدددک کردن مالت های ژئوپلیمری برای آزمایش جذب آب مویینگی ،نتایج مالت های
ژئوپلیمری ضعیفتر از نمونههای پایه سیمانی گزارش شده ا ست .همچنین در بین مالتهای پایه سیمانی ا ستفاده از مواد
جایگزین سیمان سبب کاهش مقدار آب جذبشده نمونهها شده است.

میزان جمع شدگی نمونههای ژئوپلیمری به خصوص در مورد مخلوط حاوی سدیم هیدروکسید بیش از نمونههای پایه سیمانی
بدست آمده است.

T



مقایسه طرحهای ژئوپلیمری و طرحهای پایه سیمانی نشان میدهد که مالتهای ژئوپلیمری هم به لحاظ کسب مقاومت و هم
به لحاظ ویژگیهای سازگاری نظیر چ سبندگی عملکرد منا سبی دا شتهاند اما نکته قابل توجه در مورد آنها میزان جذب آب
زیاد بهخ صوص در سنین پایین ا ست که این جذب آب به ویژه اگر حاوی یونهای مخرب نظیر کلراید با شد ،میتواند ا ستفاده
از این مالتها را در محیطهای خورنده را تحتالشعاع قرار دهد.
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عاله بر مالت  3جزیی ذکر شده ،نمونه حاوی  7/5در صد دوده سیلیس نیز از عملکرد منا سبی برخوردار بوده و خ صو صا در
آزمایشات مقاومت فشاری ،چسبندگی برشی و جذب آب مویینه بهترین عملکرد در بین طرحهای پایه سیمانی را داشته است.
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در بین  ۴طرح پایه سیمانی مورد استفاده در این پژوهش طرح مخلوط  3جزیی حاوی  30درصد سرباره به همراه  7/5درصد
دوده سیلیس در تمامی آزمایشات و سنین خصوصا آزمایشات مقاومت چسبندگی کششی ،جمع شدگی و مهاجرت تسریع شده
یونهای کلراید ،عملکرد بهتری از خود نشان داده است که نشاندهنده تاثیر چشمگیر مواد پوزوالنی بر بهبود خواص مکانیکی
و دوام ترکیبات پایه سیمانی حتی در شرایط محیطی شبیهسازی شده خلیجفارس میباشد.
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 جزیی که دارای مقادیر بیشدددتری از مواد3 درنهایت و با بررسدددی کلیه نتایج بهدسدددتآمده میتوان گفت که مالتهای پایه سدددیمانی
 جزیی و مالتهای تعمیراتی ژئوپلیمری برای۲  میتوانند گزینه بهتری نسددبت به مالتهای پایه سددیمانی،جایگزین سددیمان هسددتند
 در بین سایر مخلوطها نیز مخلوط ژئوپلیمری با.تعمیر سازههای بتنی آ سیبدیده در مناطق ساحلی نظیر سواحل خلیجفارس با شند
 در صد وزنی دوده سیلیس میتوانند به عنوان گزینههای7/5 فعال ساز قلیایی پتا سیم هیدروک سید و مخلوط پایه سیمانی با جایگزین
 روزه از شرایط شبیهسازی90  از آنجایی که نتایج این تحقیق در یک بازه زمانی.مناسب جهت ترمیم سازههای آسیبدیده معرفی گردند
 پیشددنهاد میگردد در تحقیقات آتی نمونهها در یک بازه زمانی یک سدداله در محیط،شددده خلیج فارس بدسددت آمده و گزارش شدددهاند
 همچنین پیشنهاد میگردد عالوه بر آزمایشات.نگهداری شوند تا بتوان تاثیر تغییر پارامترهای محیطی در طول سال را بهتر ارزیابی کرد
) و آنالیز الگوی پراش پرتوSEM(  آزمای شات الزم جهت برر سی ریز ساختار ترکیبات نظیر ت صاویر میکرو سکوپ الکترونی،ذکر شده
.) صورت پذیردXRD( ایکس
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ABSTRACT
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Due to the importance of coastal structures and the existence of destructive environmental conditions
near the shores, the maintenance of these structures is more important. One of the ways to maintain
such structures is to apply a protective coating layer of mortar. While cement-based mortars are
known as the most common materials for repairing damaged structures, in recent years, due to the
importance of environmental impacts and also in order to reduce energy consumption, geopolymer
mortars have been considered as an appropriate alternative. Geopolymers are inorganic
aluminosilicate compounds in which instead of cement, a matrix of aluminosilicate materials
(pozzolans), which is activated by alkaline activators, plays the role of cement paste in the mortar.
In this research, mechanical properties and durability of 6 mortar mix designs, including 4 cementbased mortar mixtures containing supplementary cementitious materials (SCMs) and 2 geopolymer
mortar combinations with furnace slag and silica fume that cured in the simulated Persian Gulf
environment has been compared. In this regard, to compare the mechanical properties, compressive
strength, tensile strength, and drying shrinkage tests were conducted. Also, the capillary water
absorption, water penetration under pressure, and rapid chloride migration tests are performed to
evaluate the durability.
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The results of this study display that ternary cement-based mortar that has higher amounts of SCMs is a better
choice than binary cement-based mortars and geopolymer repair mortars for repairing damaged concrete
structures in coastal areas such as the Persian Gulf coast. Among other mixtures, the geopolymer mixture with
potassium hydroxide as an alkaline activator and the cement-based mixture with a replacement of 7.5% by
weight of silica fume can be introduced as suitable materials for repairing marine structures.
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