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تؼشیغ کٌٌذُ ّای قلیائی –آلَهیٌاتی دػتِ ای اص تشکیثات ّؼتٌذ کِ هَجة گیشؽ ػشیغ تش ٍ ّوچٌیي کؼة
هقاٍهت ػشیؼتش تشکیثات ػیواًی هی ؿًَذ  .یکی اص تشکیثات ػیواًی کِ اهشٍصُ کاستشد ّای صیادی داسًذ ،گشٍت
ّای تؼشیغ کٌٌذُ اًذ .اًَاع هختلفی اص تؼشیغ کٌٌذُ ٍجَد داسد کِ تؼشیغ کٌٌذّْای قلیائی دػتِ ای اص آًْا
ّؼتٌذ ٍ د س ایي پظٍّؾ هَسد هغالؼِ قشاس هی گیشًذ  .تؼشیغ کٌٌذّْای قلیائی-آلَهیٌاتی تا ٍجَد هضایائی کِ
داسًذ ً ،قاط ضؼفی ًیض داسًذ  .اص جولِ هَجة کاّؾ هقاٍهت فـاسی ،تِ ٍیظُ دس دساص هذت هی ؿًَذ  .دس ایي
پظٍّؾ تاثیش ٍاکٌؾ پَصٍالًی هیکشٍػیلیغ (دس هقادیش هختلف )تش تْثَد هقاٍهت فـاسی کاّؾ یافتِ دس ایي
ًَع اص گشٍت ّا ،هَسد هغالؼِ قشاس هی گیشد .
دس ایي ساػتا هقاٍهت فـاسی یک گشٍت پایِ ػیواًی تِ ػٌَاى ؿاّذ هؼوَلی  ،تا یک گشٍت تؼشیغ کٌٌذُ ؿاّذ
کِ اص افضٍدى یک تؼشیغ کٌٌذُ قلیائی تِ گشٍت ؿاّذ تذػت آهذُ  ،هَسد هقایؼِ قشاس هی گیشد  .ػپغ تا
افضٍدى هقادیش هتفاٍتی اص هیکشٍػیلیغ (یک پَصٍالى سایج ) تِ گشٍت تؼشیغ کٌٌذُ  ،تغییشات هقاٍهت فـاسی
هَسد تشسػی قشاس هی گیشد.
دادُ ّا ٍ ًوَداسّای حاكل اص ایي تشسػی تاثیش ٍاکٌؾ پَصٍالًی تش تْثَد هقاٍهت فـاسی کاّؾ یافتِ سا ًـاى
هی دٌّذ .
کَؿؾ ها تشایي تَدُ اػت  ،تا یکی اص هضایای کاستشد پَصٍالى ّا (کِ دس ایٌجا تْثَد هقاٍهت فـاسی اػت )دس
ػاصُ ّای ػیواًی هَسد تشسػی قشاس گیشد  .تا تَجِ تِ کاستشد ّای سٍص افضٍى ایي هَاد دس دًیای اهشٍص  ،کؼة
آگاّی ٍ ؿٌاخت ایي دػتِ اص هَاد ٍ کاستشدّای آًْا اص اّویت صیادی تشخَسداس اػت .
واژه های کلیدی ٍ:اکٌؾ پَصٍالًی  ،پَصٍالى  ،تؼشیغ کٌٌذُ قلیائی () Alkaline
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هقدهه
تسریغ کننده ها ()Accelerators
اهشٍصُ تِ خَتی ؿٌاختِ ؿذُ اػت کِ گیشؽ ٍ ػخت ؿذى چؼثاًٌذُ ّای(ّ )Bindersیذسٍلیک یا آهیضُ
ّای ؿاهل چؼثاًٌذُ ّا ی ّیذسٍلیکی تَػظ تؼشیغ کٌٌذُ ّا ی گیشؽ یا ػخت ؿذى  ،تؼشیغ هی ؿًَذ .
یک ًوًَِ اص ایي چؼثاًٌذُ ّا ػیواى پشتلٌذ اػت .
یکی اص هتذاٍل تشیي تؼشیغ کٌٌذُ ّای هَسد اػتفادُ گیشؽ  ،هَادی تا خاكیت قلیائی ّؼتٌذ هاًٌذ :
ّیذسٍکؼیذّا  ،کشتٌاتْا ،ػیلیکاتْا ٍ آلَهیٌاتْای فلضات قلیائی  .هَاد تا خاكیت قلیائی صیاد تِ دلیل هخاعشات
ػالهتی کِ هی تَاًٌذ تشای فشد تِ ٌّگام اػتؼوال ّوشاُ داؿتِ تاؿٌذ  ،ػَصؽ پَػتی کاسگشاى  ،تاثیشات هضش
تش ػیؼتن ّای تٌفؼی  ،تِ خلَف سیِ ّا ٍ التْاب چـن ّا ً ،اهغلَب ّؼتٌذ .
تؼالٍُ حضَس یًَْای فلضات قلیائی دس هالت یا تتي تاثیشات هضشی سٍی خَاف هَاد ػاختواًی داسد  .اصجولِ
هقاٍهت فـاسی ًْائی سا کاّؾ هی دٌّذ  ،جوغ ؿذگی سا افضایؾ هی دٌّذ ٍ هی تَاًٌذ هَجة پیـشفت تشک
دس هَاد ػاختواًی ؿًَذ  .تٌاتشایي پایذاسی ٍ دٍام هَاد ػاختواًی سا کاّؾ هی دٌّذ .
تاثیشات اًَاع تؼشیغ کٌٌذُ ّا تش هقاهت دس ؿکل صیش خالكِ ؿذُ اػت :

پایه ضیویائی :

ًوک ّای هؼذًی

ًوک ّای آلی

قلیائی-آلَهیٌاتی

قلیائی -ػیلیکاتی

Mode of action of Alkali-free sprayed shotcrete accelerators By T.A.Burge
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غیش قلیائی

: PH
تاثیر بر هقاوهت

اػیذی PH=3

خٌثی PH=7

PH>14

PH>12

افضایؾ +%30

افضایؾ +%20

کاّؾ - %20

کاّؾ - %50
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ؿکل ()1
دس ایي پظٍّؾ  ،تاثیش ٍاکٌؾ پَصٍالًی تش گشٍت ّای تؼشیغ کٌٌذُ هحتَی تؼشیغ کٌٌذّْای قلیائی –
آلَهیٌاتی کِ کاّؾ حذٍد  20دسكذی هقاٍهت سا تِ دًثال داسًذ سا هَسد تشسػی قشاس دادُ این .
پوزوالىها هغاتق تؼشیف سػوی دس  ASTM-C618-94aػثاستٌذ اص هَاد ػیلیؼی ،یا ػیلیؼی-آلَهیٌی کِ
خَد تِ تٌْایی فاقذ اسصؽ چؼثاًٌذگی تَدُ ٍ یا داسای اسصؽ چؼثاًٌذگی کن ّؼتٌذ ،اها تِ ؿکل تؼیاس سیض دس
هجاٍست سعَتت عی ٍاکٌؾ ؿیویایی تا ّیذسٍکؼیذ کلؼین دس دهای هؼوَلی تشکیةّایی تا خاكیت ػیواًی
تِ ٍجَد هیآٍسًذ.
پوزوالى هادُ ای عثیؼی یا هلٌَػی اػت کِ حاٍی ػیلیغ فؼال هی تاؿذ  .الصم اػت کِ هادُ پَصٍالى تِ
ؿکل پَدس ؿذُ تاؿذ  .صیشا فقظ دس ایي كَست ػیلیغ هی تَاًذ دس حضَس آب تا آّک (کِ تش اثش ّیذساتاػیَى
ػیواى پشتلٌذ ایجاد هی گشدد ) ػیلیکات ّای کلؼین پایذاس سا کِ داسای خَاف چؼثٌذگی اًذ تـکیل دّذ .
ّوچٌیي ػیلیغ هَاد پَصٍالًی تایذ غیش کشیؼتالِ تاؿذ  ،صیشا قاتلیت ایجاد ٍاکٌؾ ػیلیغ هتثلَس تؼیاس کن
اػت .
ٍقتی پوزوالنها دس ػیواى حضَس داسًذ هی تَاًٌذ تِ تذسیج تا آّک هَجَد دس خویش ػیواى تا آب تِ ٍیظُ
ٍاکٌؾ فاصّای آلیت( ٍ ) C3Sتلیت( ) C2Sتا آب ایجاد هی ؿَد ،دس هحیظ هشعَب تشکیة ؿًَذ ٍ ّیذسات
ّای ػیلیکاتی هٌاػة سا تِ كَست طل چؼثاًٌذُ تَلیذ ًوایٌذ .تَلیذ ایي هَاد چؼثاًٌذُ تِ هشٍس صهاى فضاّای
خالی سا پش هی کٌٌذ صیشا حجن آى اص هَاد اٍلیِ تیـتش اػت .پش کشدى فضاّای خالی هَجة افضایؾ هقاٍهت،
افضایؾ هذٍل استجاػی  ،کاّؾ ضشیة یا ًؼثت پَاػَى ٍ تْثَد ػایش خَاف هکاًیکی خویش ػیواى هی ؿَد.
انواع پوزوالى :
تش اػاع تقؼین تٌذی ّای کلی هَاد پَصٍالًی تِ دٍ دػتِ پَصٍالى ّای عثیؼی ٍ هلٌَػی تقؼین هی ؿًَذ :
3

هتذاٍل تشیي هَاد پَصٍالًی عثیؼی هَجَد ػثاستٌذ اص :خاکؼتش آتـفـاًی (پَصٍالى اٍلیِ ) پَکِ ػٌگ  ،ؿیل ،
چشت ّای اٍپالیٌی  ،خاک دیاتَهِ ای کلؼیٌِ ؿذُ ٍ سع پختِ ؿذُ .
پَصٍالى ّای هلٌَػی  :هَادی ّؼتٌذ کِ دس فشآیٌذّای تَلیذ تِ ػٌَاى ّذف اكلی هَسد تَجِ ًثَدُ اًذ ٍ
هحلَالت جاًثی تِ ؿواس هی آیٌذ  .اًَاع پَصٍالى ّای هلٌَػی ػثاستٌذ اص  :خاکؼتش تادی ( ، )flu ashػشتاسُ
کَسُ آّي گذاصی (  )Ground Granulatedهیکشٍػیلیغ ( ٍ )Silica Fumeخاکؼتش پَػتِ تشًج (
. 2)Rice Husk Ash
هیکشٍػیلیغ یک ػَپش پَصٍالى اػت کِ دس كَست کاستشد دسػت اص آى تاثیش تؼیاس قاتل تَجْی دس افضایؾ
هقاٍهت ٍ دٍام ػاصّای تتٌی داسد .هیکشٍػیلیغ دس حشاست صایی تتي تا حذ صیادی ًاؿی اص ّواى هکاًیضمّایی
اػت کِ تاػث افضایؾ دٍام ٍ هقاٍهت تتي هیؿَد ،دس حقیقت خَاف پشکٌٌذگی ٍ ٍاکٌؾ پَصٍالًی
هیکشٍػیلیغ هیتَاًذ تاػث کاّؾ هیضاى حشاست صایی تتي ؿَد .هتَػظ قغش رسات هیکشٍػیلیغ 0.1
هیکشٍهتش اػت(اًذاصُ رسات آى حذٍد  1/100رسات ػیواى اػت)  .هیکشٍػیلیغ هحتَی  86تا  98دسكذ
ػیلیکَى دی اکؼیذ اػت کِ تِ دلیل ًشهی تیؾ اص حذ ٍ هقادیش ػیلیغ ؿیـِ ای تاال ،یک هادُ پَصٍالًی
تؼیاس ٍاکٌؾ پزیش تِ ؿواس هی سٍد.
هواد و روش ها
دس ایي پظٍّؾ اص یک گشٍت هؼوَلی (تذٍى تؼشیغ کٌٌذُ) تِ ػٌَاى ؿاّذ هؼوَلی ٍ ّوچٌیي یک گشٍت
تؼشیغ کٌٌذُ تِ ػٌَاى ؿاّذ تؼشیغ کٌٌذُ اػتفادُ ؿذُ اػت  .ػپغ تِ گشٍت تؼشیغ کٌٌذُ ؿاّذ هقادیش
هختلفی اص هیکشٍػیلیغ اضافِ هی ؿَد ٍ ًتایج تا گشٍت ؿاّذ هؼوَلی ٍ ّوچٌیي گشٍت ؿاّذ تؼشیغ کٌٌذُ
هقایؼِ هی ؿًَذ.
ًوًَِ ؿاّذ هَسد اػتفادُ دس ایي پظٍّؾ  ،یک ًوًَِ گشٍت پایِ ػیواًی ػاخت ؿشکت کیویا ًـاى تاک هی
تاؿذ کِ ؿاهل ػیواى پشتلٌذ (تیپ  2آتیک)  ،هاػِ ّای ػیلیؼی تا داًِ تٌذی ّای هختلف  ،سٍاى ػاص پَدسی
پایِ ًفتالي ٍ  ...هی تاؿذ  .کلیِ ًوًَِ ّای هَسد آصهایؾ دس ایي تحقیق اص ایي گشٍت تْیِ ؿذُ اًذ  .تٌاتشایي ،
ایي قؼوت اص کلیِ ًوًَِ ّا ،کاهال یکؼاى هی تاؿٌذ  .گشٍت تؼشیغ کٌٌذُ قلیائی ؿاّذکِ داسای ٍ %3صًی
تؼشیغ کٌٌذُ قلیائی( ًؼثت تِ ٍصى ػیواى هَجَد دس گشٍت ؿاّذ هؼوَلی) اػت ً ،یض هحلَل ّویي ؿشکت
هی تاؿذ ً .وًَِ هیکشٍػیلیغ تکاس سفتِ هَسد ًیاص تشای ٍاکٌؾ پَصٍالًی ًیض هحلَل ؿشکت فشٍ ػیلیغ هی
تاؿذ .

Properties of Concrete By A.M.Neville

4

2

2-

دس ایي تحقیق هقاٍهت فـاسی گشٍت ؿاّذ(تا ًواد ، )Grگشٍت تؼشیغ کٌٌذُ ؿاّذ( تا ًواد ) Acc-Grکِ تا
افضٍدى  %3تؼشیغ کٌٌذُ قلیائی تِ گشٍت ؿاّذ ػاختِ هی ؿَد ٍ ّوچٌیي ًوًَِ ّائی کِ دسكذ ّائی هختلفی
اص هیکشٍػیلیغ ( 4 ، 3 ، 2 ،1دسكذ ًؼثت تِ ػیواى هَجَد )تِ گشٍت تؼشیغ کٌٌذُ اضافِ ؿذُ اًذ ( تا
ًواد ، )%Mic-Pozدس دٍسُ ّای  28 ٍ 14 ، 7سٍصُ هَسد ػٌجؾ قشاس گشفتِ اػت .
دسكذ آب تِ ػیواى ( )W/Cدس کلیِ ًوًَِ ّای هَسد ػٌجؾ تشاتش  0/29تَدُ اػت  .ػاخت کلیِ ًوًَِ ّا
تحت ؿشایظ آصهایـگاّی تحت کٌتشل (دها  ،صهاى ٍ  ) ...کاهال یکؼاى ٍ تا هیکؼش آصهایـگاّی اًجام ؿذُ اػت .
آصهایؾ هقاٍهت فـاسی هغاتق اػتاًذاسد  ASTM –C 942اًجام ؿذُ اػت  ( .کاهال هغاتق تا الضاهات
اػتاًذاسد)
کلیِ تجْیضات آصهایـگاّی هَسد ًیاص  ،اص جولِ قالة ّا ( ، )5*5Cmجک تتي ؿکي  ،حَضچِ ػول آٍسی
ًوًَِ ّا ٍ  ....اػتاًذاسد هی تاؿٌذ .
تشای ّش ًوًَِ ً 15 ،وًَِ هکؼثی ( )5*5Cmػاختِ ؿذ ٍ دس ّش دٍسُ ً 5وًَِ هَسد ؿکؼت قشاس گشفت ٍ ّش
یک اص دادُ ّا دس یک دٍسُ  ،هؼذلی اص  5ؿکؼت هی تاؿذ .
تِ دلیل ایٌکِ تغییشات هقاٍهت فـاسی ًوًَِ ّای تؼشیغ کٌٌذُ ٍ ؿاّذ دس عَل  7سٍص اٍلیِ تِ ّن ًضدیک اًذ
ٍ تا گزؿت صهاى ایي تفاٍت ّا تیـتش هی ؿَد  ،هقاٍهت یک سٍصُ ٍ ػِ سٍصُ هَسد تشسػی قشاس ًگشفت ٍ دس
ػَم هقاٍهت  14سٍصُ ٍ  28سٍصُ هَسد ػٌجؾ قشاس گشفتِ اًذ .
نتایج و بحث
ًتایج هقاٍهت فـاسی ًوًَِ ّای هَسد آصهایؾ دس ایي پظٍّؾ دس جذٍل ؿواسُ ( )1جوغ آٍسی ؿذُ اػت :

هقاٍهت  7سٍصُ()Mpa

ًام ًوًَِ

هقاٍهت  28سٍصُ ()Mpa

هقاٍهت  14سٍصُ()Mpa
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56

42
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47.5
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55

53.3

43.5

1%Mic-poz

57.6

55.5

44

2%Mic-poz

59

57.1

45.5

3%Mic-poz
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60.5

47.3

4%Mic-poz
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جذٍل ؿواسُ (ً : )1تایج هقاٍهت فـاسی دس دٍسُ ّای  28 ٍ 14 ، 7سٍصُ

3

ّواى عَسی کِ دادُ ّای جذٍل ؿواسُ (ً )1ـاى هی دّذ هقاٍهت فـاسی دس گشٍت تؼشیغ کٌٌذُ
( )ACC-Grدس سٍصّای اٍلیِ افضایؾ هی یاتذ ٍ ،لی تِ تذسیج دس ػٌیي تاالتش کاّـی سا دس هقاٍهت فـاسی
تاػث هی ؿَد  .هقاٍهت فـاسی پغ اص  14سٍص حذٍد  ٍ %9پغ اص  28سٍص حذٍد  % 22کاّؾ یافتِ اػت کِ دس
ؿکل ؿواسُ  2ایي کاّؾ تِ ٍضَح دیذُ هی ؿَد :

41
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ضکل ضواره ( : )8تغییرات هقاوهت فطاری گروت ضاهدهؼوولی و گروت ضاهد تسریغ کننده

ّواى عَس کِ دس قؼوت هقذهِ تِ آى اؿاسُ ؿذ ایي کاّؾ هقاٍهت دس گشٍت ّای تؼشیغ کٌٌذُ قلیائی –
آلَهیٌاتی هَسد اًتظاس ّؼت .
ًوَداس ؿواسُ (ً )2ـاى هی دّذ کِ تا افضایؾ هادُ پَصٍالًی (هیکشٍػیلیغ) تِ گشٍت تؼشیغ کٌٌذُ تِ تذسیج
تاثیشات تْثَد دس هقاٍهت فـاسی سا هـاّذُ هی ؿَد  .ایي افضایؾ دس هقاٍهت ،تا حذی اػت کِ هی تَاًذ
هقاٍهت گشٍت تؼشیغ کٌٌذُ سا اص هقاٍهت گشٍت ؿاّذ هؼوَلی ًیض تاالتش تثشد .

ًکتِ ای کِ تایذ تِ آى پشداختِ ؿَد ایي اػت کِ افضایؾ هیکشٍػیلیغ ًوی تَاًذ اص یک حذ هـخلی تاالتش
سٍد  .دلیل آى ّن ایٌؼت کِ چَى آهیضُ داسای هادُ صٍدگیش اػت  ٍ ،اص عشفی خَد هیکشٍػیلیغ ّن سٍاًی سا
کاّؾ هی دّذ تِ ػشػت سٍاًی ٍ کاسائی خَد سا اص دػت هی دّذ ٍ تِ ایي تشتیة قالة گیشی تِ ػختی ٍ حتی
دس هَاسدی ًاهوکي خَاّذ تَد .
3ضرح نوادها  Gr :گشٍت ؿاّذ  : Acc Gr ،گشٍت ؿاّذصٍدگیش  : % Mic-Poz ،گشٍت صٍدگیشی کِ داسای دسكذ هـخلی اص هیکشٍػیلیغ اػت ٍ داسای ٍاکٌؾ پَصٍالًی اػت .
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ضکل ضواره ( : )3نوودار تغییرات هقاوهت فطاری بر حسب زهاى ػول آوری (روز)

نتیجه گیری
تا تَجِ تِ آصهایـات ٍ دادُ ّای تاال هی تَاى تِ ًتایج صیش دػت یافت :
 تؼشیغ کٌٌذُ ّای قلیائی – آلَهیٌاتی هقاٍهت ّای فـاسی اٍلیِ ػاصُ ّای ػیواًی سا افضایؾ هی
دٌّذ ٍلی هقاٍهت ّای ًْائی سا کاّؾ هی دٌّذ  ،لزا دس هَاسدی کِ ًیاص تِ هقاٍهت فـاسی خیلی
تاالئی ًثاؿذ (هاًٌذ هَاسد اػتفادُ دس ؿاتکشیت ٍ  )..هی تَاًٌذ تا سػایت اكَل ایوٌی ٍ دس فضاّای تاال
هَسد اػتفادُ قشاس گیشًذ .
 اػتفادُ اص هَاد پَصٍالًی هی تَاًذ تِ ساحتی هـکل کاّؾ هقاٍهت فـاسی تؼشیغ کٌٌذُ ّای

قلیائی

– آلَهیٌاتی سا تْثَد تثخـذ .
 هی تَاى تا تکاستشدى پَصٍالى ّا  ،ػالٍُ تش تْثَد هقاٍهت فـاسی،خَاف خَب دیگشی ّوچَى کاّؾ
ًفَرپزیشی  ،افضایؾ دٍام  ،هقاٍهت دس هقاتل حولِ ػَلفاتی ٍ  ....سا تِ ػاصُ ّای ػیواًی تخـیذ .
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 دس تؼیاسی اص هَاسد  ،سػیذى تِ تؼضی اص خَاف هوکي اػت تا تضؼیف خَاف دیگشی ّوشاُ تاؿذ .اها تا
ؿٌاخت خَاف ٍ تاثیشات هَاد ٍ هـخق ًوَدى اٍلَیت ّا هی تَاى تِ خَاف هَسد ًظش دػت یافت .
 ساتغِ افضایؾ هقاٍهت فـاسی تا دسكذ افضایؾ هیکشٍػیلیغ یک ساتغِ هؼتقین اػت ٍ تا افضایؾ دسكذ
هیکشٍػیلیغ ایي افضایؾ تِ كَست فضایٌذُ خَاّذ تَد .
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