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  چکیده

آهک در حضور آب و دماي معمولی، مواد پایداري تشکیل داده و خاصیت گیرشی بروز با پوزوالنها موادي هستند سیلیسی و آلومینی که پس از ترکیب 
شیشه (آمورف)  زبیشتر خواهد شد. بر این اساس فا هرچه میزان شیشه موجود در مواد پوزوالنی بیشتر باشد، فعالیت پوزوالنی براي جذب آهکمیدهند. 

   است.میت بیشتري برخورداروزوالنی از اهپ درترکیبات
مین منظور و براي . بهمنابع پوزوالنی تلقی گردندداراي خاصیت پوزوالنی بوده و می توانند به عنوان  کهمتاکائولین که از مواد معدنی هستند پرلیت و

از  انقباض براي آزمایش مقاومت خمشی و فشاري وجذب آب ونمونه هاییمکعبی براي آزمایش مقاومت  تن هاي پوزوالنی، نمونه هايبررسی عملکرد ب
 وروزه 28و14و7اريعنوان ماده پوزوالنی ساخته شدو آزمایشهایی ازقبیل مقاومت فش صورت جداگانه به به پرلیت و سیمان پرتلند و متاکائولین

نوعی سیمان بطور جداگانه ،متاکائولین وپرلیت  جایگزینی بخشی ازسیمان پرتلند توسطاي این منظور ابتدا با انجام شد. برترهاي مربوط به دوام مراپا
لی با و ورت مجزادرصد) به ص25و20و15و10و5و سیمان مذکوربا مقادیر مختلف پوزوالن ( 0.5با نسبت آب به سیمان پوزوالنی تهیه نموده سپس  

 ها الزم روي نمونه هايد و پس ازعمل آوري مناسب آزمایشساخته ش مالتطرح هاي اختالط مختلف مالت تهیه و نمونه هاي  ،روانی تقریبا یکسان
. نتایج حاصله مقایسه رد بررسی قرار گرفت، تأثیر  سیمان با مقادیر مختلف پوزوالن  مومالتهابت هاي اختالط این سپس با توجه به نس .صورت گرفت

که به درصد جایگزینی یکسان براي هردو وافزایش مقاومت خمشی مالت حاوي پرلیت مناسبی از خاصیت پوزوالنی پرلیت ومتاکائولین را مشخص نمود
  متاکائولین می توان اشاره کرد.در مقایسه با مالت حاوي 
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Abstract 
Pozzolanic materials are silica and aluminum, which then combine with lime in the presence of water and room 
temperature, formation and stability of material properties exhibited setting. The amount of glass is more pozzolanic 
materials, pozzolanic activity will attract more lime. Accordingly, the glass phase (amorphous) in combination 
enjoys more important pozzolanic. 
perlite  and mtakaolin are the mineral matrials which pozzolanic properties and can be considered as pozzolanic 
materials. For this reason and for the evaluation of concrete pozzolanic samples of cubes to test the compressive 
strength and absorbing water samples for testing flexural strength shrinkage of Portland cement and  Metakaolin and 
perlite  as the pozzolanic were made  tests such as compressive strength at 7, 14 and 28 days, parameters of 
persistence was performed. 
For this purpose, initially by replacing Metakaolin and perlite instade of part of cement Portland type separately, 
cement Pozzolanic provide then with water to cement ratio of 0.5 and provided cement with different amounts of 
pozzolan ( 5 , 10, 15 , 20, 25% ) as a separate but psychologically almost identical , designs, mixing of mortar 
prepared samples mortars made appropriate postoperative necessary tests on the samples were collected . 
Accordingly, the mixing ratio of the mortar, the effect of different amounts of pozzolan cement was studied . 
Compare the results good pozzolanic properties of perlite and metakaolin  specify the percentage increase for both 
flexural strength of mortar containing perlite in equal replace with mortar containing Metakaolin be noted. 
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 مقدمه:1- 1

بتن، رایج ترین ماده  .بتن با سرانه ي مصرف بیش از دو تن در سال به عنوان پر مصرف ترین ماده صنعتی در دنیا شناخته میشود
کاربردي در صنعت ساختمان در جهان است که مخلوطی از دو جزء اصلی شامل مصالح ریزدانه و خمیر چسباننده می باشد. در سالهاي 

یدن به بتن یا ژگیهاي مطلوب انجام شده است و نیز براي رس                  اخیر،تحقیقات و اصالحات زیادي به منظور تولید بتن با خصوصیات و وی
 کارآیی و مقاومت بیشتر ادامه دارد. 

بنابراین اصالح  .اد و آلودگی محیط زیست مواجه استتولید سیمان براي مصرف در بتن با مشکالت عدیده اي از جمله مصرف انرژي زی
الگوي مصرف و بهینه سازي تولید سیمان بیش از پیش ضرورت دارد. از جمله راه هاي بهسازي تولید سیمان، جایگزین کردن بخشی از 

هدف از این تحقیق ]1 .[دطبیعی از جمله این مواد می باشن آن با مواد افزودنی معدنی ارزان قیمت و در دسترس است که پوزوال ن هاي
بعنوان جایگزین سیمان در بتن  هاعملکرد آنومقایسه طبیعی توانمند و بررسی  هايپوزوالنبه عنوان مواد معدنی پرلیت ومتاکائولین ی معرف

به منظور بهبود دوام بتن می باشد. پوزوالنها موادي هستند سیلیسی و آلومینی که پس از ترکیب با آهک در حضور آب و دماي معمولی، 
ت پوزوالنی براي مواد پایداري تشکیل داده و خاصیت گیرشی بروز میدهند. هرچه میزان شیشه موجود در مواد پوزوالنی بیشتر باشد، فعالی

  وزوالنی از اهمیت بیشتري برخوردار است.پشیشه (آمورف) در ترکیبات  زبیشتر خواهد شد. بر این اساس فا جذب آهک
شناسایی خاصیت پوزوالن ها در بتن و مالت سال هاست که به طور وسیعی در کشورهاي مختلف آمریکایی، اروپایی و ایران صورت گرفته 

ارگیري این مواد به عنوان ماده جایگزین سیمان در بتن در آیین نامه ها آورده شده است. . از جمله مزایاي استفاده است به نحوي که به ک
از پوزوالنها، داشتن خصوصیات سیمانی و در نتیجه صرفه ي اقتصادي، باالبردن مقاومت در برابر حمله اسیدها و قلیایی سنگدانه ها و 

ي، خاصیتی که در ارتباط با آب بند بودن سازه هاي نگهدارنده آب و ترده بتن، کاهش بتن ریزوردن سطحی گسجلوگیري از ترك خ
همچنین در ارتباط با حمالت شیمیایی مورد توجه می باشد. بررسی مکانیزم حمله سولفات ها و تاثیر پوزوالن ها بر افزایش مقاومت بتن 

سیمان که منجر به باال بردن دوام بتن مورد تهاجم آب دریا می شود، صورت  در C3Aدر برابر حمله سولفات ها، از طریق کاهش میزان 
 .می گیرد

مقدار جایگزینی مواد پوزوالنی در سیمان پرتلند بستگی به فعالیت پوزوالنی آنها دارد. هر چه فعالیت پوزوالنی آنها بیشتر باشد درصد 
پوزوالن خاص مقدار درصد بهینه اي که بیشترین مقاومت و یا خصوصیت  جایگزینی آنها نیز بیشتر می گردد ولی به طور کلی براي هر

خاص مقدار درصد بهینه مربوط به خود را استفاده نمود. بنابراین در پوزوالن  مورد نظر را حاصل کند، بایستی به دست آورد و براي آن 
 .فعالیت پوزوالن مورد مصرف (درصد بهینه) متفاوت خواهد بودسیمانهاي پرتلند پوزوالنی با توجه به نوع و ترکیبات فیزیکی و شیمیایی و 

واکنش پوزوالنی در دماي معمولی آهسته انجام می شود و تا دو هفته به طول می انجامد. به همین دلیل مقاومت بتن هاي ساخته شده با 
با سیمان پرتلند ساخته شده باشد. همزمان با سیمانهاي پوزوالنی در سنین اولیه کمتر و در سنین بعدي زیادتر از بتنی است که تنها 

  .انجام این واکنش ها حرارت زایی سیمانهاي پوزوالنی نیز کمتر از سیمان پرتلند می گردد
 زمانهاي گیرش با آنکه در محدوده سیمانهاي پرتلند استاندارد می باشد ولی کمی افزایش دارد. سیمانهاي پوزوالنی معموالً در مقابل حمله

 اییت کاهش انبساط ناشی از واکنش قلیتی آب دریا، محلولهاي سولفات و آبهاي اسیدي طبیعتی مقاوم اند. سیمانهاي پوزوالنی قابلیسولفا
سنگندانه ها را دارند و اغلب نفوذ پذیري بتن را ، خصوصاً در بتن هاي کم عیار ، کاهش می دهند. با توجه به خصوصیات ذکر شده ، مورد 

 .وزوالن و سیمانهاي پوزوالنی در بتن هاي حجیم، اسکله و بندر ، سواحل دریا ، فاضالبها در آب و هواي گرم می باشداستفاده اصلی پ
ازه را بهبود می بخشد و چسبندگی و روانی بتن را افزایش می دهند. البته نرمی و شکل تپوزوالن به دلیل افزایش خمیر، خصوصیات بتن 

  ]2 [ندذرات هم دراین مسئله دخیل هست
 پرلیت2- 1

فشانی با ترکیب اسیدي تا حد وسط است که درمحیط آب ویا مرطوب تشکیل میشود.پرلیت داراي بافت شیشه اي است پرلیت نوعی سنگ آتش
معدنی است  پرلیت ماده. درصد است 5تا 2وبه سبب همراه داشتن آب اشکال کروي درآن ایجاد شده است .میزان آب هراه با پرلیت درحدود 

مورد توجه قرار گیرد. تواند به عنوان ماده ایی پوزوالنی براي رفع معضل مذکور شکیل دهنده آن میکه باتوجه به اجزاي ت  
اي آتشفشانی است که طی سوابق به دست آمده از قرن سوم پیش از میالد شناخته شده هپرلیت نوعی سنگ سیلیکونی حاصل از گدازه 

  است. در اروپا مورد بهره برداري قرار گرفته 1946در آمریکا و در سال  1940اي منحصر به فرد خود در سال و با توجه به ویژگی ه
 امروزه پرلیت در صنایع مختلف از جمله :
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 ]3[کشاورزي و ... کاربردهاي فراوانی دارد –نظامی  –فیلتراسیون  –نساجی  –پتروشیمی  –نفت  –ساختمان 
  متاکائولین 3- 1

 ASTM C 618باشد و براساس استاندارد  می پوزوالنیخواص  داراي کهباشد  میرنگ  سفید آمورف آلومینیم سیلیکات یک متاکائولین
نشان  براي ادبیاتدر  (meta) متا پیشوند. گیرد میشده) قرار  کلسینه یاخام  طبیعی هاي  پوزوالن( N کالس هاي پوزوالندر رده 

 یکشده از  هیدراته میزان کمترین"منظور استفاده شده است تا عبارت  اینبه  پیشوند این علمیرود. از لحاظ  می کاربه  "تغییر"دادن 
 .را نشان دهد "سري یاگونه 
 فشاري، کاهش) است. درباره مقاومت میکروسیلیس/ سیلیسدوده  نظیرتوانمند (  هايپوزوالنبا  جایگزینیقابل  کاملبه طور  ولینمتاکائ

 روانسازدرصد فوق  کاهش امکانخواهد بود. در ضمن  ممکن قبلی هاي  پوزوالنمعادل با  کارایی ایجاد براي متاکائولیندرصد افزودن 
  ]4[ .وجود دارد وسایر پوزوالنها سیلیسدوده  حاويبا طرح اختالط  مقایسهدر  متاکائولین حاويطرح اختالط  براي نیازمورد 

  
   پوزوالنیمقایسه خاصیت 4- 1

با توجه به اینکه دو ماده معدنی درصد سیلیس و آلومینیوم موجود در مواد معدنی که خاصیت پوزوالنی آنها را مشخص می کند.  
درصد از مواد تشکیل دهنده این دو ماده 80بیش از  آلومینیوم می باشندواین دو جزء وزسیلیس متاکائولین وپرلیت داراي مقادیر باالیی ا

باتوجه به آزمایشهاي فراوانی که بر روي ماده معدنی متاکائولین به لحاظ تشخیص  می توانند خاصیت پوزوالنی داشته باشند. ،می باشند
نتایج حاکی از آن است که متاکائولین در قسمتهاي باالي هرم مواد  تاثیر آن بر مالتهاي سیمانی انجام شده است و وخاصیت پوزوالنی آن 
خاصیت پوزوالنی ماده معدنی  دراین مقاله  می باشد و مقیاس مناسبی جهت مقایسه دارد به همین جهت معیار و معدنی پوزوالنی جاي

بررسی قرار نگرفته است با خاصیت پوزوالنی متاکائولین مورد مقایسه  پرلیت به عنوان پوزوالنی جدید که قبال ازاین جهت مورد مطالعه و
 ]5[قرارگرفته است.

 وPoonمطالعات گدشته حاکی از افزایش مقاومت فشاري بتن معمولی با افزودن متاکائولین بویژه در روزهاي اولیه عمل آوري است. 
گزارش کرده اند که در روزهاي اولیه عمل آوري،فعالیت باالي پوزوالنی متاکائولین باعث افزایش سرعت کسب مقاومت ]6[همکارانش

یگردر در تحقیقی دخمیرسیمان نسبت به خمیرسیمان حاوي دوده سیلیس یا خاکستربادي می شود فشاري وهمچنین کاهش تخلخل 
هرکدام به جاي سیمان مورد از درصد جانشینی  20مقایسه خاصیت پوزوالنی زئولیت ومتاکائولین با ]7[همکاران مدندوست و 2012سال

خاصیت پوزوالنی متاکائولین به لحاظ مقاومت فشاري بهتر از زئولیت می مطالعه وبررسی قراردادند که نتایج حاصله نشان می دهد که 
درتحقیقی دیگر که درسال تقریبا جذب آب یکسانی در تمامی سنین دارند. باشدولی از نظر جذب آب تاثیر مشابه ایی داشته و

درصدمتاکائولین را داراي وضعیت مناسبی درچرخه 15انجام گرفته شده است بتن باجایگزینی  ]9و8[همکارانوShekarchiتوسط 2012
محور بررسی تاثیر متاکائولین در مقاومت دربرابر خوردگی  در تحقیقی با]10[وهمکارانBatisهاي ذوب ویخ زدن معرفی نمودند.

یا ماسه می تواند تاثیر مثبتی بر بهبود مقاومت در  ستی از سیمان وآرماتورنشان دادند که استفاده از متاکائولین به عنوان جایگزین قم
 برابر خوردگی آرماتور در بتن داشته باشد.

  
   برنامه آزمایشگاهی- 2

  مصالح مصرفی1- 2

آزمایش ب آب ماسه مذکور با انجام جذاز کارخانه لوله سازي شمال تهیه گردید . رفی از نوع رودخانه اي شسته بوده وماسه مص-1-1- 2
 می باشد.1جدول شماره موردمصرف قرارگرفت که مطابق   ASTM C788دانه بندي ماسه مذکور را باتوجه استاندارد.درصد تعیین گردید2
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  حدود دانه بندي ماسه مصرفی- 1 جدول

  درصد عبوري ماسه مصرفی  درصد عبوري استاندارد  شماره الک

  100  100  16شماره الک 

  100  100  20شماره الک 

  100- 96  100  30شماره الک 

  75- 65  75  40شماره الک 

  30-20  25  50شماره الک 

  4- 0  2  100شماره الک 

  

  سیمان مصرفی- 2- 1- 2

تولید شده کارخانه سیمان خزر می باشد که اجزاي تشکیل دهنده آن در 425-1براي ساخت این نمونه ها ازنوع پرتلند نوع سیمان مصرفی  
  شده است آورده 2جدول شماره 

  آب - 3- 1=2

حاوي پوزوالن هاي مذکور با روانی تقریبا یکسان از فوق  همچنین براي ساخت مالتآب مصرفی در این پروژه آب شرب شهر رشت می باشد.
کربوکسیالتی استفاده گردید.مقدار فوق روان کننده مورد نیاز براي هر طرح اختالط توسط آزمایش مخروط ناقص  پلی پایهبا روان کننده 

  تعیین گردید.
  متاکائولین وپرلیت- 4- 1=2

و ن مصرفی  از شرکت کاویان صنعت متاکائولیدراین مطالعه آزمایشگاهی دو ماده معدنی پرلیت ومتاکائولین مورداستفاده قرارگرفته است که 

ان مصرفی درجدول شماره تهیه گردید که مشخصات آنها به همراه مشخصات سیمپرلیت تابنده طوس مشهدپرلیت مورد استفاده از شرکت 

 .امده است2

  مشخصات شیمیایی متاکائولین وپرلیت وسیمان مصرفی - 2 جدول
  ترکیبات شیمیایی  پرلیت  متاکائولین  سیمان
21.5  52.1  73.8  Sio2 
5.05  42.8  13.9  Al2O3  
2.77  1.6  0.9  Fe2O3  
63.05  0.2  0.9  CaO  
1.74  0.21  0.3  MgO  
2.5  0.00  0.00  SO3  

0.85  0.32  4.3  K2O  
0.26  0.11  4.7  Na2O  
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  طرح اختالط- 3
پرلیت به جاي سیمان  متاکائولین وتاثیر جانشینی درصدهاي مختلف  در این تحقیق آزمایشگاهی به منظور مقایسه خاصیت پوزوالنی و

طرحهاي اختالط با مقادیر مختلف پوزوالن در نظرگرفته شد که بدین منظور پرلیت و متاکائولین بادرصدهاي جانشینی 
براي 5*5*5درنمونه هاي  موسسه استاندارد ایران مالت ساخته شده و393) جایگزین سیمان شدند و طبق استاندارد5،10،15،20،25(

نجام آزمایش خمشی با توجه به روشی که در استاندارد آورده شده براي ا16*4*4درقالبهاي  چگالی و ب وجذب آ هاي فشاري و آزمایش
جهت انجام آزمایش انقباض 20*5*5کوبش مورد نیاز طبق استاندارد انجام گرفت. همچنین مالت فوق در نمونه هاي  است قرارداداده و

  رفت.مقادیر مواد مصرفی و طرح اختالط انجام گرفته به قرار زیر می باشدکوبش الزم انجام گ ریخته شد و
  مقادیر درصدهاي مورداستفاده مواد مصرفی در طرحهاي اختالط- 3 جدول  

 عنوان 
  طرح

نسبت پرلیت   سیمان (%)
  به سیمان(%)

نسبت 
متاکائولین به 

  سیمان(%)

نسبت آب 
  به سیمان

نسبت سنگدانه 
  به موادسیمانی

  اسالمپ
سانتی 

  متر
SH 100  0  0  5/0  75/2  32  
M1  95  0  5  5/0  75/2  32  
M2  90  0  10  5/0  75/2  31.5  
M3  85  0  15  5/0  75/2  31  
M4  80  0  20  5/0  75/2  31  
M5  75  0  25  5/0  75/2  30  
P1  95  5  0  5/0  75/2  32  
P2  90  10  0  5/0  75/2  32  
P3  85  15  0  5/0  75/2  31  
P4 80  20  0  5/0  75/2  31  
P5 75  25  0  5/0  75/2  30.5  

نمونه هاي مورد نیاز در اندازه هاي مختلف ومورد نیاز براي آزمایشهاي مختلف توسط مالت هاي تهیه شده با طرحهاي اختالط مذکور 
ازحوضچه خارج در سنین مورد نظر  داخل حوضچه هاي آب قرار گرفت و و ساعت از قالب خارج گردید24تهیه گردید و نمونه ها پس 

ید و مورد آزمایش هاي مورد نظر قرارگرفت.البته نمونه هاي مربوط به آزمایش انقباض در محیط آزمایشگاه قرار گرفت و جمع شدگی گرد
در آزمایشگاه بتن دانشکده فنی دانشگاه گیالن انجام  آزمایشهاي مورد نیاز نمونه تحت شرایط محیطی اندازه گیري شد.ساخت نمونه ها و

  گرفت.
  
  ها آزمایشنتایج - 4
  آزمایش مقاومت فشاري1- 4

ي مکعبی انجام شد روز بر رونمونه ها28و14و7ودر سنین ASTM C109آزمایش مقاومت فشاري براساس دستورالعمل 
دسته دیگر نمونه هاي  دسته تقسیم نمود یک دسته نمونه هاي با جایگزینی پرلیت و طرحهاي آزمایش را می توان به دو]11[

با جایگزینی متاکائولین می باشد .این تقسیم بندي به ما کمک می کند تا مقایسه مناسبی از مقاومت فشاري نمونه هاي 
نتایج مقاومت فشاري نمونه  2ایگزینی متاکائولین ونمودار نتایج مقاومت فشاري نمونه هاي با ج1مختلف داشت.بنابراین نمودار

  نیز آورده شده است. نمودار نتایج طرح شاهد پرلیت می باشد.البته در هردو هاي با جایگزینی
  



7 
 

  
  

 
  مقاومت فشاري نمونه هاي حاوي متاکائولین - 1 نمودار

  
  
  

 
 مقاومت فشاري نمونه هاي حاوي پرلیت-2نمودار
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  آزمایش مقاومت خمشی2- 4

نوع پوزوالن پرلیت  مقاومت خمشی نمونه هاي حاوي دوازدیگرخصوصیات مهم بتن مقاومت خمشی آن می باشد.دراین تحقیق 
افزایش  نتایج حاصل رانشان می دهد.نتایج ارائه شده نشان دهنده برتري و4و3 روز بدست آمدنمودار28و14و7ن ومتاکائولین درسنی

 .مشابه می باشدمقاومت خمشی نمونه حاوي پوزوالن پرلیت  نسبت به نمونه حاوي پوزوالن متاکائولین با درصد جایگزینی 
.  

 
  مقاومت خمشی نمونه هاي حاوي متاکائولین- 3نمودار 

  

 
 مقاومت خمشی نمونه هاي حاوي پرلیت-4نمودار
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  آزمایش جذب آب3- 4
،آزمایش جذب آب می باشد.بدین ترتیب که یکی از آزمایش هایی که معیار بسیار مناسبی براي تشخیص کارایی مناسب سیمان مصرفی 

فضاي  نفوذ آب در نمونه کمتر باشد نمونه مقاومت بشتر ي دارد وهمچنین مقدار نفوذ آب نسبت عکس با مقدار تخلخل وهرچقدر مقدار 
روزطبق 28ذب آب نیم ساعته که در سن روزه وج28به ترتیب مقادیر جذب آب  6و 5خالی موجود در نمونه دارد.نمودارهاي 

 ]12[ن می دهد.را نشا است اندازه گیري شده ASTM C642استاندارد

  
  روزه28مقادیر جذب آب - 5 نمودار

  
  

  روز28درسن مقادیرجذب آب نیم ساعته- 6نمودار
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  آزمایش انقباض3- 4
دیگر پارامتري که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته شده است مقدار انقباض (جمع شدگی )نمونه هامی باشد.براي این منظور نمونه 

ساعت که از قالب خارج شد در محیط آزمایشگاه قرارداده شدو مقادیر جمع شدگی نمونه ها در 24ساخته شد وپس 20*5*5هاي 
 آورده شده است. 8و7ي شد.نتایج حاصله در نمودارهاي روز اندازه گیر28و14و7سنین

  

  
  مقادیر انقباض(جمع شدگی )نمونه هاي حاوي پرلیت- 7 نمودار

  

  هاي حاوي متاکائولینمقادیر انقباض(جمع شدگی )نمونه -8نمودار
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  نتایج وبررسی تفسیر .5
  آزمایش مقاومت فشاري وخمشی1- 5

متاکائولین  به لحاظ بعضی از خواص آنها انجام گردید که نتایج آن درنمودار  آزمایشهاي فوق براي مقایسه دوماده معدنی پرلیت و
مقیاس مناسبی جهت مقایسه می  و قرارگرفته است هاي فوق آورده شده است.متاکائولین ماده ایی است که بارها مورد آزمایش

  باشد.
پرلیت که درتحقیقات فراوانی به عنوان سبکدانه براي ساخت بتن سبک موردبررسی قرارگرفته است اما در این تحقیق با رویکردي 

پوزوالنی مناسب این ماده پوزوالن مورد بررسی قرارگرفته شده است .نتایج حاصل بطورکلی نشان دهنده خاصیت  به عنوان دیگر
دلیل مقاومت افزایش مقاومت خمشی شرایطی به مراتب بهتر ازمتاکائولین دارد. حتی درمواردي ازجمله درمورد و معدنی می باشد

یا سایر پوزوالنها در وزن برابر  خمشی فوق العاده نمونه هاي حاوي پرلیت سبکی این ماده می باشد که در مقایسه با متاکائولین و
ذرات خیلی بیشتري می باشد که تعداد ذرات بیشتر با پراکندگی مناسب در کل حجم نمونه باعث افزایش مقاومت  شامل تعداد

طی تقریبا مشابه متاکائولین داردکه دلیل این موضوع وجود سیلیس شرای اما درمورد مقاومت فشاري  پرلیتخمشی نمونه می گردند.
ی پرلیت را این دوماده که   منشا خاصیت یدرصد ترکیب شیمیا90 پرلیت می باشدکه نزدیک بهکیل دهنده وآلومینیوم در اجزاي تش

 پوزوالنی می باشند،تشکیل می دهند.
   آزمایش جذب آب5-1

     دیدروکسیه يستالهایکاهش اندازه کر قیو از طر ونیدراتاسیت هالواکنش جهت رسوب محصو قین از طروالپوز زیر اریذرات بس
نهیپرکردن حفرات مو قیاز طر ریبا کاهش حفرات نفوذپذ نیو همچن دنگردیم کنواختیهمگن و  يزساختاریر جادیباعث ا میکلس  

  .گرددیها م موجب کاهش جذب آب نمونه نهیشبکه مو یارتباط يو مسدود کردن راهها مانیس ریدر بافت خم موجود
تاثیري  بهتر از متاکائولین بر مالت دارد اما دردرصدهاي باالي جانشینی این پرلیت درمورد جذب آب در درصدهاي پایین جانشینی 

می شود.البته دلیل این مسئله این می باشدکه پرلیت داراي وزن مخصوص پائینی است وفضایی که  وبرعکسشرایط ضعیف تر
  دردرصدهاي باالي جانشینی اشغال می کندبسیار زیاد می باشد.

 کیفیت بتن به لحاظ جذب آب ازنظرآیین نامه CEB  [13] 5مساوي و ه رده ضعیف براي جذب آب بیشتردسته تقسیم می شود ک3به 
  درصددر نظرگرفته شده است3رده خوب براي جذب آب کمتر از  درصد و5تا3رده متوسط براي جذب آب بین  درصد و

  آزمایش انقباض2- 5
اندکه مواد  نشان داده شهایآزما اوال اینکهوجود دارد:  یاساس دلیلساخته شده دو  يها نمونه یشدگ رفتار جمع شیافزا حیدر توض

باعث  عبارت دیگر استفاده ازپوزوالن . بهشودیم ونیدراتاسیه يگرما شیافزا جهیو در نت ونیدراتاسیسرعت ه شیسبب افزا ینالپوزو
آب  عتریکه باعث از دست رفتن سر شودیم دیت تولالم جسمدر يادیلذا حرارت ز گرددیم هیاول نیدر روند کسب مقاومت در سن عیتسر

   يتهاالانقباض م زانیم شیگذار بر افزا ریاز جمله عوامل تاث تواند یم ونیدراتاسیه يگرما شیاساس افزا نی. بر اگرددیت مالموجود در م
 يها نمونه انقباض شیموجب افزاکننده  روان نشان داده است استفاده از فوق قاتیتحق ای. ثانشود یتلق هیاول نیدر سن پوزوالن يحاو

 فوق زانیم شیاتر گزارش کردند که با افزا تالیکربس یپل هیبر پا يکنندها روان ] با استفاده از فوق14[همکاران و . وانگشودیت مالم
 جهیشده در نت مان سختیس ریکاهش حفرات موجود در خم رسد ی، به نظر م شودیانقباض کوتاه مدت افزوده م زانیم کننده ، بر روان

د.افزایش انقباض درنمونه هاي حاوي باش یم یشدگ جمع راتییدرصد تغ شیاز جمله عوامل موثر در افزا مانیپراکنده شدن بهتر ذرات س
  تبخیر آن درسنین باالتر می باشد . پرلیت در سنین باالتر به دلیل وجود آب همراه پرلیت و

 
  .نتیجه گیري6
  درصدجانشینی سیمان می باشد10با پرلیت برابر درصد بهینه براي هردو ماده معدنی متاکائولین وبه لحاظ مقاومت فشاري .1
حتی  و ازنقطه نظر مقاومت خمشی مالت حاوي پرلیت داراي مقاومتی به مراتب باالتردرمقایسه با مالت حاوي متاکائولین می باشد.2

  .از نمونه شاهد می باشند تمامی درصدهاي جانشینی پرلیت داراي مقاومت خمشی باالتر
بدین مشابه ایی دارندتقریبا تاثیر آن بر مالت شرایط  متاکائولین از لحاظ جذب آب و نمونه هاي حاوي هردو ماده معدنی پرلیت و.3

  باتوجه به رده بندي استاندارد اروپا تر نسبت به نمونه شاهد می باشدو داراي جذب آب پایین15و10و5ترتیب که در درصدهاي 
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  CEB در رده خوب قراردارند.  
آزمایش انقباض نشان دهنده مقداربسیار بیشتر جمع شدگی نمونه هاي حاوي پرلیت نسبت به نمونه هاي حاوي متاکائولین در .4

اما این مسئله در درصدهاي جانشینی  درصدهاي باالي جانشینی می باشد که این مسئله ناشی از تبخیر آب همراه پرلیت می باشد
  درصد پرلیت تاثیرکمتري دارد.10و5
تواند در  در هرم مواد پوزوالنی می .بطورکلی می توان گفت که ماده معدنی پرلیت داراي خاصیت پوزوالنی مناسبی می باشد و5

  قرار گیرد. درقسمت میانی هرم کنارمتاکائولین
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