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چکیده
بتن یکی از رایج ترین مصالح پرکاربرد در صنعت ساختمان است که به علت وجود سیمان در خود به عنوان بخش اصلی ،مصالحی زیان بار
برای محیط زیست محسوب میشود .فرآیند تولید سیمان بسیار انرژیبر و آسیبرسان است بهطوریکه مقدارهای فراوانی از گازهای
گلخانهای را وارد محیط میکند .پژوهشگران تالش میکنند با یافتن روشهایی ،نسل نوینی از بتنهای دوستدار محیط زیست را معرفی
کنند .در این مقاله ،از خاکستر بهوجود آمده از میوهی مخروطیشکل درخت کاج به عنوان جایگزین و کاهشدهندهی میزان مصرف سیمان
در طرح اختالط بتن بهرهجویی شده است .از آنجا که خاکستر مورد استفاده در این پژوهش عالوه بر کاهش مصرف سیمان ،باعث جلوگیری
از انباشته شدن مخروط کاج در طبیعت و در نتیجه ایجاد آلودگی زیست محیطی میگردد ،آثار مخرب زیست محیطی تولید بتن را نیز
کاهش میدهد .برای این منظور ،میوهی درخت کاج جمعآوری و سوزانده شد و خاکستر باقیمانده مورد استفاده قرار گرفت .میزان 20
درصد وزنی خاکستر کاج در نمونههای مکعبی و استوانه ای استاندارد ،جایگزین سیمان مصرفی شد و اثر آن بر مقدار مقاومت فشاری
نمونهها ارزیابی شد .ارزیابیها نشان دادند استفاده از این میزان از خاکستر کاج ،باعث افزایش مقاومت فشاری بتن میشود و از این رو،
میتواند گامی مهم در راستای بهرهجویی بهینه از مواد و مصالحی باشد که در نگاه نخست بیفایده به نظر میرسند.
کلمات کلیدی :خاکستر مخروط کاج ،سیمان ،مقاومت فشاری ،نمونههای مکعبی ،نمونههای استوانهای استاندارد.
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ABSTRACT

ARTICLE INFO

Nowadays, one of the most popular ways to get a more sustainable
cement industry is using additions as cement replacement. However,
there are many civil engineering applications in which the use of
sustainable cements is not extended yet, such as special foundations,
and particularly micro piles, even though the standards do not
restrict the cement type to use. These elements are frequently exposed
to the sulphates present in soils. The purpose of this research is to
study the effects of using pinyon pine ash as a substitution for
ordinary Portland cement and reduce its content in the concrete mix
design. For this reason, 20 % of pinyon pine ash with respect to
cement weight was used and the compressive strength of concrete is
obtained from testing cubic and standard cylinder specimens.
Considering the results obtained, using pinyon pine ash increase the
compressive strength of concrete. On the other hand, more axial
micro cracks were occurred in pinyon included specimens and their
colour were darker comparing to representative specimens without
pinyon pine ash. This study shows that using pinyon pine ash could
be an effective and Eco-friendly alternative for ordinary Portland
cement in industry and construction and could reduce the dangerous
effects of using cement in concrete.
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 -1پیشگفتار
از دوران گذشته تا کنون ،مصالح ساختمانی گوناگونی توسط انسان مورد استفاده قرار گرفته است .در این میان میتوان چوب،
سنگ ،فوالد و بتن را به عنوان پر مصرف ترین مصالح ساختمانی نام برد .بتن که در واقعیت یک نوع سنگ ساخته شده توسط بشر میباشد،
از جمله مصالح ساختمانی است که به دلیل دارا بودن خواص مناسب استفاده از آن در حال افزایش است ] 1و  .[2سیمان به عنوان بخش
اصلی بتن ،مصالحی استراتژیک شناخته میشود و به طور چشمگیری در حال تولید است .سیمان با توجه به ویژگیهای خود مصالحی زیانبار
برای محیط زیست محسوب میشود .فرآیند تولید این مصالح بسیار انرژیبر و آسیبرسان است بهطوریکه مقدارهای فراوانی از گازهای دی
اکسید کربن  ،CO2نیتروژن  NOو اکسید سولفور  SO2را تولید میکند ] .[3طبق آمار انجمن سیمان پرتلند ،هر سال  3/8میلیارد متر مکعب
سیمان تولید میشود و در اثر آن حدود  1/35هزار میلیون تن گاز دی اکسید کربن وارد محیط میگردد ] .[4وجود این مقدار گاز دی اکسید
کربن در محیط ،باعث افزایش دما ،تولید گازهای گلخانهای و در نهایت تغییر اقلیم آب و هوایی خواهد شد.
از آنجا که بتن یکی از رایجترین مصالح پرکاربرد در صنعت ساختمان است ،پژوهشگران تالش میکنند با یافتن روشهایی ،استفاده
از مواد و مصالح معدنی بهکار رفته در بتن را کاهش دهند .هزینههای فراوان استفاده از مواد معدنی و همینطور مالحظات زیست محیطی
نسبت به دفع ضایعات منابع طبیعی ،پژوهشگران را وادار کرده است تا بهینهترین روشها را برای صنعت مصالح ساختمانی و بتنی بیابند
] .[10 - 5برای پیشبرد این هدف ،در سالهای اخیر نسل نوینی از بتنهای دوستدار محیط زیست معرفی شدهاند و کارایی آنها مورد
ارزیابی قرار گرفته است .ساخت بتن با استفاده از مواد دورریز و بازیافتی دارای ویژگیهای پوزوالنی ] ،[11دود و بخار سیلیس ،[12]1نانو
سیلیس  ،[13]2سربارههای کوره3حاصل از انفجار آتشفشانها ] [14و گونه های مختلف خاکستر شامل خاکستر بادی با میزان کلسیم اندک 4
] ،[15خاکستر بادی با میزان کلسیم فراوان ،[16] 5خاکستر کورهای حاصل از زغال سنگ ،[17] 6خاکستر پوستهی برنج [18] 7و دیگر
خاکسترها ] [19از جمله راهکارهای پیشنهادی برای کاهش میزان مصرف سیمان در سازههای بتنی است.
امروزه استفاده از خاکسترهای بادی با میزان کلسیم اندک مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است ] .[20با استفاده از
این خاکسترها میتوان میزان مصرف سیمان در بتن ،بدون ایجاد هیچ گونه تغییری در ویژگیهای مکانیکی و مقاومت فشاری و کششی در
آن ،را کاهش داد ] .[21مخروط درخت کاج ،به عنوان یک ماده مضر برای محیط زیست ،میتواند خاکستری با میزان کلسیم اندک تولید کند
و با دارا بودن ویژگی پوزوالنی ،باعث افزایش سرعت هیدراتاسیون سیمان میشود .از طرف دیگر ،با توجه به آب و هوای گرم و خشک موجود
در بیشتر نقاط ایران ،کشور ما منبع فراوانی از میوه ی درخت کاج را در بر دارد .در اطراف بسیاری از شهرها و در داخل آنها ،بهمنظور سبز
نگه داشتن محیطهای شهری و جلوگیری از ایجاد گرد و غبار در منطقههای مسکونی و تجاری ،تعداد فراوانی از درختهای کاج کاشته
شدهاند.
با توجه به زیانبار بودن میوهی درخت کاج برای محیط زیست و دارا بودن ویژگیهای مناسب آن از یک طرف و همچنین وجود
تعداد فراوانی از درختهای کاج در منطقههای مختلف ایران از طرف دیگر ،در این مقاله ،میزان اثرگذاری خاکستر این میوه بهعنوان جایگزینی
برای سیمان در بتن مورد ارزیابی قرار گرفته است .برای دستیابی به این هدف 20 ،درصد وزنی از خاکستر کاج جایگزین سیمان میشود و
اثر آن بر مقاومت فشاری نمونهها مورد ارزیابی قرار میگیرد .در این فرآیند ،ابتدا میوهی خشکشدهی درخت کاج سوزانده میشود و سپس
خاکستر آن جمع آوری خواهد شد و در هنگام اختالط ،اندازهی ذرات خاکستر آن به میکرون میرسد .نمونههای آزمایشگاهی ،مکعبی و
استوانهای در نظر گرفته شدهاند که بر اساس آییننامهی آبا و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان تحت آزمون فشاری قرار میگیرند.
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 -2مشخصات مصالح مورد استفاده
در این بخش ،به معرفی ویژگیهای هر یک از مصالح استفادهشده در طرح اختالط نمونههای مکعبی و استوانهای استاندارد پرداخته
میشود.
 -2-1سیمان
سیمان مادهای چسبنده است که قابلیت چسباندن ذرات به یکدیگر و تشکیل دادن جسمی یکپارچه را دارا میباشد .سیمان  10الی
 12درصد حجم بتن را شامل می شود  .سیمان از ترکیب مصالح آهکی ،سیلیس ،رس و اکسید های معدنی در دمای  1400تا  1500درجه
سانتیگراد ساخته میشود .بر اساس ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی ،نوع سیمان مورد استفاده برای تهیه بتن بجز در
مواردی که در دفترچه مشخصات فنی به نحو دیگری تصریح شده باشد ،باید از نوع سیمان پرتلند  2یا  5باشد ] .[22 - 24سیمان مورد
استفاده در این مقاله سیمان تیپ  2شرق میباشد که ویژگیهای آن در جدول  1آمده است.
جدول  :1مشخصات سیمان پرتلند تیپ 2

ردیف

ویژگیهای شیمیایی

مقدار

1

درصد اکسید سیلیسیم ( SiO2حداقل)

00/20

2

درصد اکسید آلومینیوم ( AL2O3حداکثر)

00/6

3

درصد اکسید آهن ( Fe2O3حداکثر)

00/6

4

درصد اکسید منیزیم ( MgOحداکثر)

5

5

درصد تریاکسیدگوگرد ( SO3حداکثر)

00/3

6

درصد کسر وزن در اثر سرخ شدن (حداکثر)

00/3

7

درصد باقیمانده نامحلول (حداکثر)

75/0

8

درصد سه کلسیم آلومینات ( C3Aحداکثر)

00/8

 -2-2مصالح سنگی
مصالح درشت دانه به دو دستهی شن و ماسه تقسیمبندی میشوند .مصالح سنگی حدود  66تا  75درصد حجم بتن را تشکیل
میدهند ] . [25مصالح سنگی مورد نیاز در این مقاله از شرکت بنیاد بتن خراسان تهیه شدند .نمایی از این مصالح در شکل  1آمده است که
در بخش سوم نشان داده خواهند شد.
 -2-3آب
ناخالصی های موجود در آب ممکن است در زمان گیرش سیمان و مقاومت بتن اثر گذاشته و اختالالتی بوجود آورد .در اکثر
استانداردها آب مناسب برای بت ن ،آبی است که برای آشامیدن مناسب باشد .طبق استاندارد به عنوان یک قاعده کلی هر آبی که  PHآن بین
 6الی  8بوده و طعم شوری نداشته باشد می تواند برای بتن استفاده شود .اصوال آبی که برای بتن مناسب است ،برای عمل آوری آن نیز مطلوب
خواهد بود .به طور کلی توصیه میشود ،آبی که برای عمل آوردن بتن مصرف میشود ،از مواردی که ممکن است روی بتن سخت شده اثر
بگذارد ،عاری باشد ].[26
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 -2-4خاکستر مخروط کاج
در این مقاله ،بهمنظور دستیابی به خاکستر میوهی مخروطیشکل کاج ،ابتدا مقداری از آنها جمعآوری شده است .سپس ،با رعایت
نکات ایمنی ،این میوهها که خشک هم بودند ،در کورهای بسته و در محیطی با دمای حدود  350درجه سانتیگراد سوزانده شدهاند و خاکستر
تولیده شده از احتراق مورد استفاده قرار گرفته است .پس از سرد شدن خاکسترهای گردآوریشده ،آنها آسیاب میشوند تا ناخالصیهای
احتمالی در آنها گرفته شود و آمادهی اضافهشده به مخلوط بتن باشند .جدول  ،2ویژگیهای شیمیایی خاکستر کاج را گزارش کرده است.

جدول  :2ویژگیهای شیمیایی خاکستر کاج
ترکیب شیمیایی
درصد ترکیب موجود در خاکستر کاج

K2O
2/45

Na2O
0/37

CaO
41/7

SO3
2/59

MgO
1/09

Al2O3
17/13

Fe2O3
5/28

Sio2
28/7

 -3طرح اختالط
با فراهم کردن مصالح مورد نیاز شامل ،سیمان ،آب ،مصالح سنگی و خاکستر مخروط کاج و با توجه به میزان مصرف هر کدام از
آنها در واحد حجم بتن مطابق با جدول  ،3برنامهی مورد نیاز برای بتنریزی انجام شد .تعداد نمونههای در نظر گرفتهشده در این مقاله ،دو
عدد نمونهی مکعبی و دو عدد نمونهای استوانهای استاندارد است ].[4

جدول  :3مقدار مصرفی مصالح بتن طرح اختالط بتن حاوی خاکستر کاج برای حجم واحد بتن ()kg
سیمان

خاکستر کاج

شن

ماسه

مصالح

آب

بتن بدون خاکستر کاج

186

350

...

914/75

870/582

بتن همراه با خاکستر کاج

195

280

70

914/75

870/582

پس از محاسبهی مقدار مصرفی هر کدام از مصالح مورد نیاز برای بتنریزی ،مقدار سیمان ،آب و مصالح سنگی وزن شده و بهطور
جداگانه تفکیک میشوند .برای آمادهسازی خاکستر مخروط کاج ،پیش از وزن کردن ،آنها آسیاب میشوند تا ناخالصیهای احتمالی بهوجود
آمده در آنها گرفته شود و مخلوطی همگن از بتن نتیجه شود .شکل  1مرحلههایی از آمادهسازی مصالح مورد نیاز در مخلوط بتن را نشان
داده است.
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شکل  :1آماده کردن مصالح جهت ساخت.

 -4آزمونهای مقاومت فشاری
در این مقاله ،دو نمونه مکعبی  15cm×15cm×15cmو دو نمونه استوانهای  15cm×30cmبرای هر یک از حالتهای طرح اختالط
بتن بدون خاکستر مخروط کاج و همراه با خاکستر مخروط کاج ساخته شد .این نمونهها به مدت  28روز در حوضچهی آب نگهداری شدند.
شکل  2و شکل  3به ترتیب نمونهها پس از بتنریزی و چگونگی قرارگیری آنها در حوضچهی آب را نشان میدهند.

شکل  :2نمونهها پس از بتنریزی.
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شکل  :3قرارگیری نمونهها در حوضچهی آب.

پس از گذشت  28رو از عملآوری نمونهها ،برای تعیین مقاومت فشاری ،آنها زیر جک قرار داده شدند .در آزمایش مقاومت فشاری،
مکعبها را به نحوی در دستگاه فشاری قرار گرفتند که دو سطح مقابلی که در موقع بتن ریزی ،مجاور قالب بودند ،در تماس با رکاب فوقانی
و تحتانی دستگاه قرار بگیرند .به عبارت دیگر وضعیت مکعب ،در هنگام آزمایش عمود بر وضعیت آن در موقع بتن ریزی در قالب در نظر
گرفته شد .شکل  4و شکل  5به ترتیب قرارگیری نمونههای مکعبی در دو حالت بدون خاکستر (نمونههای شاهد) و همراه با خاکستر کاج و
شکل  6و شکل  7به ترتیب قرارگیری نمونههای استوانهای شاهد و همراه با خاکستر کاج در زیر جک آزمون مقاومت فشاری را نشان میدهند.

شکل  :4قرارگیری نمونههای مکعبی شاهد در زیر جک.
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شکل  :5قرارگیری نمونههای مکعبی دارای خاکستر کاج در زیر جک.

شکل  :6قرارگیری نمونههای استوانهای شاهد در زیر جک.
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شکل  :7قرارگیری نمونههای استوانهای دارای خاکستر کاج در زیر جک.

بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ،نمونهی استاندارد ،نمونهای استوانهای به ابعاد  150mm×300mmمیباشد .در صورت
استفاده از نمونههای مکعبی ،بایدمقاومت آنها به مقاومت نظیر نمونهی استاندارد استوانهای تبدیل شود .برای این تبدیل ،از ضریبهای r1
(ضریب تبدیل مقاومت نمونهی استوانهای استاندارد به مقاومت نمونهی استوانهای غیر استاندارد)( r2 ،ضریب تبدیل مقاومت نمونهی مکعبی
به ابعاد  200mmبه مقاومت نظیر نمونهی مکعبی با ابعادی غیر از  )200mmو ( r3ضریب تبدیل مقاومت نمونهی استوانهای استاندارد به
مقاومت نظیر نمونهی مکعبی به ابعاد  )200mmمطابق جدول  ،4جدول  5و جدول  6بهرهجویی میشود.
جدول  :4مقدار ضریب r1
300×600

250×500

200×400

150×300

100×200

a×2a

0/91

0/95

0/97

1/00

1/02

r1

جدول  :5مقدار ضریب r2
300

250

200

150

100

مکعبی b

0/90

0/95

1/00

1/00

1/05

r2

جدول  :6مقدار ضریب r3
55

50

45

40

35

30

≥25

مقاومت فشاری نمونهی مکعبی ()MPa

1/10

1/11

1/13

1/14

1/17

1/20

1/25

50

45

40

35

30

25

با توجه به ضریب

r3
مقاومت فشاری نمونهی استوانهای ()MPa
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نتیجههای آزمونهای فشاری و مقاومت فشاری معادل استوانهای استاندارد در دو حالت بدون خاکستر کاج (نمونههای شاهد) و
همراه با خاکستر کاج برای نمونههای مکعبی و استوانهای بهترتیب در جدول  7و جدول  8بر حسب واحدهای  kg/cm2و  MPaگزارش شدهاند.
جدول  :7مقاومت فشاری  28روزه در نمونههای مکعبی
مقاومت فشاری معادل استوانهای استاندارد

r3

مقاومت فشاری مکعبی

r2

MPa

kg/cm

1/00

30/20

308

A1

32/36

330

A2

344
327

M1
M2

MPa

kg/cm2

25/21

257

1/198

27/26

278

1/186

1/00

28/63

292

1/178

1/00

33/74

26/97

275

1/188

1/00

32/06

نمونه

2

جدول  :8مقاومت فشاری  28روزه در نمونههای استوانهای
مقاومت فشاری معادل استوانهای استاندارد

مقاومت فشاری مکعبی

r1

MPa

kg/cm

25/79

263

A3

249

A4
M3
M4

2

MPa

kg/cm2

25/79

263

1/00

24/42

249

1/00

24/42

25/89

264

1/00

25/89

264

28/04

286

1/00

28/04

286

نمونه

همانطور که در جدول  7مشاهده میشود ،از آنجا که نمونههای مکعبی دارای اندازهی  150mm×150mmبودهاند ،ضریب
مطابق جدول  5برابر با  1/00و مقدار ضریب  r3به کمک درونیابی مقدارهای گزارششده در جدول  6محاسبه شدهاند .با توجه به اینکه
نمونههای استوانهای دارای اندازهی  150mm×300mmبودهاند ،مقدار ضریب  r1در جدول  ،8مطابق با جدول  ،4برابر  1/00در نظر گرفته
شده است .مقاومت فشاری معادل استوانهای استاندارد به همراه میانگین آنها در نمونههای شاهد در جدول  9و شکل  8و در نمونههای دارای
خاکستر کاج در جدول  10و شکل  9گزارش شدهاند.
r2

جدول  :9مقاومت فشاری معادل استوانهای استاندارد  28روزه در نمونههای شاهد
مقاومت فشاری  28روزه

14

نمونه

MPa

kg/cm2

25/21

257

27/26

278

25/79

263

24/42

249

A1
A2
A3
A4

25/67

261/75

میانگین
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400
Without Pinyon

Without Pinyon_Ave.

350
300
261.75

200
150

مقاومت فشای ()kg/cm2

250

100
50
0
A4

A2

A3

A1

شکل  :8مقاومت فشاری معادل استوانهای استاندارد  28روزه در نمونههای شاهد.
جدول  :10مقاومت فشاری معادل استوانهای استاندارد  28روزه در نمونههای حاوی خاکستر کاج
مقاومت فشاری  28روزه

نمونه

MPa

kg/cm2

28/63

292

26/97

275

25/89

264

28/04

286

M1
M2
M3
M4

27/38

279/25

میانگین

400
With Pinyon

With Pinyon_Ave.

350

279.25

250
200

286

264

275

292

M3

M2

M1

150
100

مقاومت فشای ()kg/cm2

300

50
0
M4

شکل  :9مقاومت فشاری معادل استوانهای استاندارد  28روزه در نمونههای حاوی خاکستر کاج.
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بهمنظور مقایسهی دقیقتر ،مقاومت فشاری معادل استوانهای استاندارد در نمونههای شاهد و نمونههای دارای خاکستر مخروط کاج
در شکل  10نشان داده شده است.
Without Pinyon
Without Pinyon_Ave.

400

With Pinyon
With Pinyon_Ave.

350

250

261.75

200
286

264

275

292

150

مقاومت فشای ()kg/cm2

279.25

300

100
50
0
شکل  :10مقایسهی مقاومت فشاری معادل استوانهای استاندارد  28روزه در نمونههای شاهد و حاوی خاکستر کاج.

همانطور که در شکل  10مشاهده میشود ،میانگین مقاومت فشاری معادل استوانهای استاندارد برای نمونههای شاهد برابر
 )25/67MPa( 261/75kg/cm2و در نمونههای دارای خاکستر کاج برابر  )27/38MPa( 279/25kg/cm2میباشد .از این رو ،با جایگزینی %20
وزنی خاکستر مخروط کاج به عنوان جایگزین سیمان در نمونههای بتنی ،مقاومت فشاری معادل  % 6/68افزایش پیدا کرده است .در ادامه،
چگونگی شکست نمونههای مکعبی در دو حالت بدون خاکستر کاج (نمونههای شاهد) و دارای خاکستر مخروط کاج بهترتیب در شکل  11و
شکل  12نشان داده شده است.

شکل  :11چگونگی شکست نمونههای مکعبی شاهد

شکست نمونههای استوانهای در دو حالت بدون خاکستر کاج (نمونههای شاهد) و دارای خاکستر مخروط کاج بهترتیب در
شکل  13و شکل  14نشان داده شده است.
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شکل  :12چگونگی شکست نمونههای مکعبی حاوی خاکستر کاج.

شکل  :13چگونگی شکست نمونههای استوانهای شاهد

شکل  :14چگونگی شکست نمونههای استوانهای حاوی خاکستر کاج
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 نشان میدهد نمونههای دارای خاکستر مخروط کاج ترکهای14  و شکل13  و همچنین شکل12  و شکل11 مقایسهی شکل
 نتیجهها بیانگر زودگیر بودن این، از طرف دیگر.محوری بیشتری دارند و رنگ آنها در مقایسه با نمونههای بدون خاکستر کاج تیرهتر است
.گونه از بتن در هنگام اختالط بودند

 نتیجهگیری-5
 میزانی از سیمان مصرفی در طرح اختالط بتن،در این مقاله تالش شد تا با بهکارگیری خاکستر میوهی مخروطیشکل درخت کاج
 باعث عدم جلوگیری از انباشته شدن، از آنجا که خاکستر مورد استفاده در این پژوهش عالوه بر کاهش مصرف سیمان.کاهش پیدا کند
 در. آثار مخرب زیست محیطی تولید بتن را نیز کاهش میدهد،مخروط کاج در طبیعت و در نتیجه ایجاد آلودگی زیست محیطی میگردد
279/25kg/cm2  روزهای برابر با28  درصد خاکستر کاج دارای میانگین مقاومت فشاری20 این مقاله مشاهده شد که نمونههای حاوی
261/75kg/cm2 ) هستند که در مقایسه با نمونههای بدون خاکستر کاج (نمونههای شاهد) که دارای میانگین مقاومت فشاری27/38MPa(
 بررسی شکست نمونهها نشان میدهد که ترکهای محوری ایجادشده در. افزایش پیدا کرده است% 6/68  معادل با،) بودند25/67MPa(
 رنگ، نتیجهها نشان دادند که استفاده از خاکستر کاج، همچنین.نمونههای دارای خاکستر مخروط کاج نسبت به نمونههای شاهد بیشتر است
 از این رو میتوان از این مصالح به عنوان جایگزینی مناسب برای سیمان.بتن را تغییر میدهد و باعث گیرایی سریعتر خمیر سیمان میشود
.مصرفی در بتن استفاده کرد و از تخریب محیط زیست و ایجاد گازهای گلخانهای در اثر تولید سیمان جلوگیری کرد
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