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چکیده
روند استفاده از مصالح مکمل سیمانی در بتن در دهه اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است .مزیت استفاده از این مواد مکمل و
جایگزین بر هیچ کس پوشیده نیست .استفاده از این مواد جدا از مباحث فنی که نهایتاً موجب بهبود خواص مکانیکی و دوام بتن خواهد
شد ،در مقیاس بزرگتر به لحاظ زیستمحیطی و اقتصادی بسیار برای کشور حائز اهمیت است .یکی از این مصالح جایگزین که از
خاصیت پوزوالنی و واکنشپذیری مناسبی برخوردار است ،متاکائولن میباشد .متاکائولن یک ماده پوزوالنی است که به کمک فعالسازی
حرارتی کائولن در دمای  056تا  066درجه سلسیوس (با توجه به نوع کائولن) بهدست میآید .هدف این مقاله مروری بر مطالعات
محققین مختلف در سرتاسر جهان با تکیه بر روند تبدیل کائولن به متاکائولن و تاثیر استفاده از این پوزوالن بر خواص مکانیکی و دوام
بتن خواهدبود.

کلمات کلیدی :بتن ،مشخصات مکانیکی ،دوام بتن ،کائولن ،متاکائولن
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مقدمه

بتن به عنوان یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی قرن حاضر محسوب میشود .این ماده به دلیل فراوانی مواد خام موجود
جهت تولید سیمان ،قیمت نسبتاً پایین و نیز تنوع و سازگاری در شرایط و سازههای مختلف تقریباً پس از آب بیشترین مصرف
وزنی را دارد ] .[1بر اساس تحقیقات ،سیمان سهمی در حدود  5تا  8درصد از تولید گاز دیاکسیدکربن در دنیا را داراست.
عالوه بر آن ،صنعت سیمان موجب تولید گازهای  SO3و  NOxنیز میشود که به نوبه خود بر روی محیط زیست اثرات مخربی
بر جای میگذارند ] .[2از سوی دیگر با توجه به خدمتدهی سازههای بتنی در طول چرخه حیاتشان ،اهمیت هرچه بیشتر
بررسی مباحث دوام بتن در جهت افزایش هرچه بیشتر عمر مفید سازهها ،بیشتر آشکار میشود .لذا همواره توجه به مصالح
جایگزین سیمان به عنوان عاملی جهت افزایش دوام و عمر مفید سازهها از اهمیت زیادی برخوردار است ].[3
یکی از همین پوزوالنها و مواد جایگزین سیمان که استفاده از آن در دنیا رایج گردیدهاست ،متاکائولن میباشد .استفاده از
رس کلسینه شده به شکل متاکائولن به عنوان یک افزودنی پوزوالنی برای مالت و بتن توانسته نگاه قابل توجهی را در سالهای
اخیر به خود جلبکند .با استفاده از متاکائولن مشابه با بقیه پوزوالنهای طبیعی و مصنوعی هیدروکسید کلسیم تولید شده به-
واسطه واکنشهای هیدراسیون به مصرف متاکائولن رسیده و عالوه بر بهبود خواص مکانیکی ،ریزساختار و دوام بتن بهبود
خواهد یافت ] 1و  . [4متاکائولن یک ماده پوزوالنی است که از کلسینهشدن کائولن در دمای  056تا  066درجه سلسیوس (با
توجه به نوع کائولن) بهدست میآید .حرارت دادن موجب خروج آب شیمیایی کائولن و تغییر ساختار کریستالی آن خواهدشد و
نهایتاً محصول به یک سیلیکات آلومینیوم آمورف تبدیل خواهد شد .مطالعات مختلف نشاندادهاست که متاکائولن در این فاز از
واکنشپذیر ی باالیی برخوردار بوده و قادر است تا پس از اضافه شدن به خمیر سیمان در اثر واکنش با هیدروکسید کلسیم ،ژل
سیلیکات کلسیم هیدراته و دیگر فازهای حاوی آلومینات را تولید نموده و منجر به بهبود ریزساختار بتن و مالت خواهد شد ]1
و  . [5مطالعات مختلفی در دنیا و داخل کشور موجود است که همگی نشانمیدهند جایگزینی بخشی از سیمان با متاکائولن
موجب بهبود ریزساختار ،مشخصات مکانیکی و دوام بتن خواهدشد ]. [16-1
 .2مکانيزم تبدیل كائولن به متاكائولن

اساساً برای استفاده از یک ماده به عنوان جایگزین بخشی از سیمان در بتن میبایست شرایطی فراهمشود تا ماده مذکور
واکنشپذیری پوزوالنی مناسبی برای استفاده در بتن داشتهباشد ] . [12-11به منظور تبدیل کائولن به متاکائولن روشهای
مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد که شامل روشهای حرارتی ،مکانیکی و شیمیایی میشوند .این روشها قادر هستند تا
قابلیت واکنشپذیری مواد پوزوالنی را فعال سازند ] .[12در این میان روشهای فعالسازی حرارتی بر روی حرارت دهی مواد
خام اولیه در یک دما و طی زمان مشخصی فعال هستند درحالیکه روشهای مکانیکی روی آسیاکاری (مکانوشیمیایی) مواد
خام اولیه تکیهدارند .روشهای شیمیایی هم که بهطورکلی از فعالکنندههایی مثل ترکیبات اسیدی و قلیایی جهت فعالسازی
واکنش پوزوالنی استفاده میکنند ] .[4رایجترین روش تبدیل کائولن به متاکائولن در دنیا افزایش دمای کائولن موجود تا حدود
 866درجه سانتیگراد میباشد ] 2-1و  7-4و .[ 12فعالسازی حرارتی مواد معدنی رسی در دمای بین  056تا  066درجه
سانتیگراد بهوسیله هیدروکسیلزدایی منجر به شکست کامل یا جزئی ساختار کائولن و تشکیل فاز انتقالی با واکنش پذیری
باال خواهد شد ] .[5این رخداد به دلیل تغییر در جایگاه اتمهای آلومینیوم رخ میدهد ] .[0باید در نظر داشت که افزایش
حرارت تا حدود  766درجه سانتی گراد موجب از بین رفتن ساختار کریستالی کائولن شده و سیلیکات آلومینیوم آمورف با
واکنشپذیری بسیار باال تشکیل میشود ] .[0به کمک آنالیزهای  XRD1و  SEM2بر روی کائولن ،قبل و بعد از عملیات
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حرارتی ،فاز کائولینیت در اثر عملیات حرارتی کامال به صورت آمورف تبدیل خواهد شد .همچنین شکل دانهها بدون تغییر
خاصی کمی گردگوشهتر شده و اندازه آنها کمی بزرگتر خواهدشد .به دلیل اینکه دانهها در مرحله سردشدن فرصت کافی
برای گلولهشدن دارند ،اندازه آنها کمی بزرگتر میشود ] .[2با بررسی آنالیز  XRDکائولن در سه دمای  566درجه سانتیگراد
(شروع افت وزنی در آزمایش  576 ،)TG3درجه سانتیگراد (پیک مربوط به آزمایش  )DTA4و  766درجه سانتیگراد (پایان
افت وزن در آزمایش  )TGو محاسبه مقدار افت وزن ناشی از فرآیند هیدروکسیلزدایی ،دمای مناسب برای عملیات حرارتی
انتخاب خواهد شد ] .[11الزم به ذکر است که میزان دماهای ذکرشده وابسته به نوع کائولن مورد استفاده میتواند متغیر باشد.
باید خاطرنشان کرد که تنها پارامتر بیانگر تبدیل کائولن به متاکائولن درجه هیدروکسیل زدایی نمیباشد بلکه عوامل و
پارامترهای دیگری نیز در این میان وجود خواهند داشت] .[13افزایش دمای کلسینهشدن به مقادیر بیشتر از  066درجه
سانتیگراد ،منجربه کاهش شدید مصرف هیدروکسید کلسیم (کاهش واکنشپذیری پوزوالنی) خواهد شد ] . [15-14در عین
حال عالوه بر دما ،مدت زمان کلسینهشدن کائولن نیز حائز اهمیت است که بر اساس نتایج موجود افزایش زمان کلسینهشدن
کائولن تا مقدار  3الی  5ساعت منجربه افزایش واکنشپذیری پوزوالنی خواهد شد منتها تحقیقات نشانداده که افزایش زمان
برای مقادیر بیشتر از  5ساعت تاثیر معکوس خواهد داشت ] .[13البته تحقیقات مختلف با کائولنهای مختلف منجر به جواب
های متفاوتی شده است ] 11و  .[14فرآیند کلسینهشدن برای کائولنی با ساختار کائولینیت منظم نسبت به ساختار کائولینیت
نامنظم در دمای باالتری صورت میگیرد منتها از طرف دیگر کائولن کلسینهشده با ساختار نامنظم کائولینیت ،از واکنشپذیری
پوزوالنی بیشتری برخوردار است ].[12
آسیاکاری و فرآیند خردایش کائولن (مکانوشیمیایی) به عنوان روش دوم جهت تبدیل کائولن به متاکائولن باعث کاهش
ساختار بلوری شکل مواد رسی میگردد و در نهایت موجب تشکیل آلومینوسیلیکاتهای آمورف خواهدشد .فعالسازی
مکانوشیمیایی خواص سطحی رسها را دستخوش تغییر میکند و ظرفیت تعویض یونی رس را افزایش میدهد و باعث کاهش
اندازه ذرات و افزایش سطح ویژه آنها میشود .نتایج مربوط به آزمایشهای  BET0 ،PSD5و  SEMبر روی متاکائولن حاصل از
این روش نشان دادهاست که روش مکانوشیمیایی موجب تغییر شکل ریزساختار و افزایش سطح مخصوص متاکائولن میشود.
تاثیر این روش بر روی کائولینیت موجود در کائولن بیشتر از روش حرارتی است .نتایج  XRDو  TGبر روی نمونههای حاوی
متاکائولن حاصل از روش مکانوشیمیایی حاکی از کاهش بیشتر مقدار هیدروکسیدکلسیم نسبت به نمونه های متاکائولن برآمده
از روش حرارتی است .در نتیجه درجه واکنشپذیری متاکائولن حاصل از روش مکانوشیمیایی نسبت به روش حرارتی بیشتر
است .از طرف دیگر افزایش میزان واکنشپذیری متاکائولن تا حد زیادی به وجود فازهای آلومیناتی ( )AFmو کاهش اترینگایت
بستگی دارد ] .[12برای تبدیل کائولن به متاکائولن میتوان از ترکیب روشهای حرارت دهی و خردایش نیز استفاده کرد .در
این روش به کمک کورههای دوار شبیه به فرآیند تولید کلینکر سیمان ،کائولن در دمای حدود  766درجه سانتیگراد به مدت
 3الی  5ساعت کلسینه خواهد شد .در این فرصت متاکائولن تولیدی به شکل گلولههایی با ابعاد  5تا  16سانتیمتر تبدیلشده
که پس از عملیات خردایش به اندازه دلخواه رسانده میشود .در روش جدیدتر دیگری با عنوان  ،Flash calcinationکائولن طی
فرآیندی در حداقل زمان ممکن حرارت دادهشده و برای زمانی کوتاه در حرارتهای زیاد نگهداشته میشود .پس از آن به
سرعت و با نرخ باال دما پایین آوردهشده و متاکائولن تولیدی خنک میگردد .در این روش ذرات فرصت گلولهشدن نمییابند و
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در ادامه نیازی به انجام فرآ یند خردایش نیست .نتایج تحقیقی با هدف مقایسه این روش با روش معمولی حرارتدهی نشان داد
که ترکیب شیمیایی متاکائولن حاصل از این دو روش تفاوت چندانی با هم نداشته و در عوض خواص فیزیکی و عملکردی آنها
تغییر کردهاست ] .[10روش  Flash calcinationنسبت به روشهای رایج تولید متاکائولن سریعتر ،اقتصادیتر و به لحاظ
مصرف انرژی مناسبتر میباشد .همچنین این روش نسبت به روش حرارتی موجب افزایش واکنشپذیری پوزوالنی و افزایش
مصرف هیدروکسیدکلسیم و مقاومت فشاری خواهد شد ] 1و  . [15بنابراین میتوان نتیجهگرفت که واکنشپذیری پوزوالنی
برای متاکائولن به فاکتورهای مختلفی بستگی خواهد داشت که مهمترین آنها عبارتنداز :ترکیب شیمیایی و معدنی متاکائولن،
فازهای آمورف موجود ،درجه کلسینهشدن کائولن ،متوسط سایز دانهها ،سطح مخصوص دانهها و میزان کریستالی بودن کائولن
اولیه ].[2
 .9تأثير استفاده از متاكائولن بر روی خواص مکانيکي بتن

تقریباً همه مطالعات انجام شده در خصوص تاثیر متاکائولن بر خواص مکانیکی بتن حاکی از افزایش مقاومت و پارامترهای
مکانیکی مرتبط با آن میباشند ] 5-1و  .[18-17جهت اطالع و مروری بر کارهای انجام شده مطابق جدول  ،1مشاهده می
گردد که اغلب محققین با استفاده از متاکائولن (با روش تولید متفاوت) نتایج مثبتی در روند مشخصات مکانیکی بتن گزارش
کردهاند .به عنوان مثال جان [5] 7در سال  2613نشان داد که استفاده از متاکائولن بر روی مقاومت فشاری ،کششی و خمشی
بتن ،تأثیر مثبت خواهد داشت .در این مطالعه و مطالعات دیگری مشاهدهشد که جایگزینی متاکائولن به جای بخشی از سیمان
در بتن موجب افزایش مقاومت اولیه و نهایی بتن خواهدشد بهطوریکه این افزایش برای مقاومتهای اولیه بیشتر از نهایی
خواهد بود ] 5و  12و  . [10تحقیقات چند دهه گذشته همگی نشانداده است که جایگزینی مقدار مناسب از متاکائولن به
جای سیمان در بتن به همراه درصدی فوق روانکننده موجب تولید بتن پرمقاومت خواهد شد (افزایش مقاومت فشاری تا 116
مگاپاسکال خواهد بود) ] .[13نکته قابل توجه دیگر این که روند افزایش مقاومت بتن چنانچه عملآوری به مدت  1سال ادامه-
یابد ،همچنان مثبت خواهدبود و رفتار دراز مدت بتن حاکی از تغییرات ،مثبت خواهدبود ] .[16آنتونی و همکاران [3] 8در
سال  2612نشاندادند که جایگزینی  36درصد سیمان با متاکائولن و  15درصد آن با پودر سنگ آهک باعث افزایش مقاومت
فشاری مالت خواهد شد .آنها مشاهدهکردند که جایگزینی  06درصد سیمان با متاکائولن و پودر سنگ آهک به نسبت  2به 1
موجب کاهش  7درصدی مقاومت  28روزه این مالت نسبت به مالت شاهد خواهدشد ] .[7تحقیق دیگری در سال 2663
نشانداد که افزایش میزان فاز آمورف در متاکائولن باعث بهبود قابل توجه شاخص مقاومت بتن شده است ] .[11تحقیقات
مختلف نشان داده است که دمای کلسینهشدن کائولن و تبدیل آن به متاکائولن تاثیر شگرفی بر روی پارامترهای مکانیکی بتن
خواهدداشت .بر اساس آزمایشهای صورتگرفته مشاهده شدهاست که چگالی حجمی یک نمونه کائولن با دمای تکلیس 066
درجه سانتیگراد به مقدار  06درصد بیشتر از کائولن با دمای تکلیس  866درجه سانتیگراد بهدستآمده است .مطالعات نشان-
داده این قبیل ویژگیها همگی میتوانند در بهبود خصوصیات مکانیکی بتن حاوی متاکائولن مؤثر باشند ] .[0در رابطه با درصد
بهینه استفاده از متاکائولن به جای سیمان در مالت یا بتن وابسته به نوع سیمان و کائولن خام در نقاط مختلف نتایج از
گستردگی فراوانی برخوردار است اما با مطالعه ادبیات فنی مشاهدهمیگردد که عموم محققین در خصوص جایگزینی  16الی
 15درصد وزن سیمان با هم اتفاق نظر دارند ] 5-3و  16-0و  . [26-10اوت و همکاران [21] 0در سال  2610ثابتکردند
میزان کائولینیت موجود در متاکائولن باعث بهبود عملکرد بتن میشود .آزمایشها بر روی نمونههای تهیه شده از مالت با
N.John

7
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8
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جایگزینی بخشی از سیمان به وسیله متاکائولنهایی با غنای کائولینیت  6تا  05درصد نشانداد که افزایش غنای کائولینیت
باعث افزایش خطی پارامترهای مقاومتی مالت میشود .تحقیق مودی و همکاران ] [14در سال  2611نشان داد که غنای
باالی کائولینیت در کائولن می تواند باعث افزایش بیشتر مقاومت اولیه نمونه حاوی متاکائولن شود .حضور متاکائولن موجب
افزایش گرانروی و قوام بتن خواهد شد بهطوریکه زمان جاری شدن بتن نسبت به بتن شاهد افزایش خواهد یافت .بنابراین این
انتظار میرود تا متاکائولن باعث کاهش کارآیی بتن گردد .همچنین ثابت شدهاست که استفاده از متاکائولن موجب کاهش
اسالمپ و افزایش زمان گیرش مالت خواهدشد ] 10 ،4و  . [10در مطالعهای که سبیر و همکاران [1] 16در سال  2661با
هدف مقایسه سه پوزوالن خاکستر بادی ،میکروسیلیس و متاکائولن انجام دادند مشاهده شد که خاکستر بادی در قیاس با دو
پوزوالن دیگر از مقاومت کمتری برخوردار است منتها بتن حاوی خاکستر بادی به دلیل گردگوشهبودن دانههای خاکستر بادی
از وضعیت کارایی بهتری نسبت به دو پوزوالن دیگر برخورداراست ] .[1باید در حالت کلی مد نظر داشت که استفاده از
متاکائولن در بتن موجب کاهش کارپذیری خواهدشد که این نقصان جدیداً در روش تولید متاکائولن بهوسیله Flash
 calcinationکاهش یافته است زیرا شکل دانهها در روش  Flash calcinationدر قیاس با حراتدهی در کوره کرویتر است و
این عامل باعث بهبود وضعیت کارپذیری بتن خواهدشد ].[10
جدول  -1تأثیر استفاده از متاکائولن بر روی پارامترهای مکانیکی مالت و بتن
مراجع

مقدارجایگزینی
متاکائولن*()%

روش تبدیل کائولن
به متاکائولن

)(w/b

]John [5
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_

6/45

]Antoni et al. [7

36

Flash calcination

6/56

Avet et al.

36

کوره حرارتی

][21

6/56

مقاومت فشاری*
)(%
46

مدت عمل آوری
(روز)
28

7

28
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0

28

0

06

54

28

40

06
28

Flash calcination

6/56

شکرچیزاده و همکاران][8

15

_

6/38

26

San Nicolas et al.

25

Flash calcination

6/06

15

یک سال

Shafiq et al.

16

کوره حرارتی

6/46

10

28

11

06

]Siddique and Klaus[4

16

_

6/55

26

06

مودی و همکاران ][11

15

کوره حرارتی

6/56

0

28

ممتازی و همکاران][17

26

کوره حرارتی

6/56

8

28

12

06

26

کوره حرارتی

6/06

8

28

]Murali and Sruthee[22

7/5

_

6/45

14

28

سوری و همکاران ][12

16

کوره حرارتی

6/46

26

06

16

_

6/56

27

28

10

06

][16

][13

][10

][26

Batis et al.

Poon et al.

* مقدار جایگزینی متاکائولن به جای سیمان بر اساس درصد و مقادیر مربوط به مقاومت فشاری درصد افزایش نمونه حاوی متاکائولن نسبت به نمونه شاهد است.
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 .4تأثير استفاده از متاكائولن بر روی پارامترهای مربوط به دوام بتن

درخصوص تاثیر استفاده از متاکائولن بر دوام و پایایی بتن اکثر مطالعات مطابق جدول  2نشان میدهند که استفاده از
متاکائولن موجب افزایش دوام بتن خواهد شد ] 1و  3و  4و  16-8و  26-17و  . [23-22شکرچیزاده و همکاران ] [7در سال
 2616نشاندادند که جایگزینی بهینه متاکائولن با سیمان در بتن منجربه بهبود ویژگیهای انتقالی و دوام بتن خواهدشد .نتایج
آنها نشانداد که جایگزینی  15درصد متاکائولن در بتن به جای سیمان باعث افزایش  26درصدی مقاومت فشاری ،کاهش 56
درصدی نفوذ آب ،کاهش  37درصدی نفوذ گاز ،کاهش  28درصدی جذب آب و افزایش  456درصدی مقاومت الکتریکی بتن
خواهد شد .نتایج مطالعات دیگری حاکی از آن است که استفاده از متاکائولن میتواند موجب کنترل انبساط ناشی از واکنش-
های قلیایی سیلیسی در بتن و کاهش نرخ نفوذ و انتشار یونهای مضر به داخل بتن شود ] 1و  8و  16و  . [18در همین راستا
محققیقن دیگری ثابت کردند که جایگزینی متاکائولن موجب افزایش مقاومت بتن در برابر یونهای مهاجم به داخل بتن
خواهدشد ] .[0همچنین گزارش شدهاست که افزودن متاکائولن باعث بهبود عملکرد بتن در برابر فلزهای سمی از جمله
کادمیوم نیز خواهدشد ] .[1در واقع استفاده از متاکائولن موجب بهبود و اصالح ساختار منفذی در خمیر سیمان شده و با
کاهش قابل مالحظه نفوذپذیری باعث افزایش مقاومت انتقالی در برابر آب و انتشار یونهای مضر میشود ] 1و  4و  8و  18و
 26و  . [22در یک تحقیق با بررسی جایگزینی متاکائولن در چند سیمان مختلف مشاهدهگردید که در هر نوع سیمان با
افزودن متاکائولن ،نفوذ گاز و انتشار یونی کاهش یافتهاست ].[16
در خصوص تأثیر پوزوالنها از جمله متاکائولن بر روند کربناسیون بتن در حالت کلی گزارش شده است که زمانیکه از
پوزوالن استفاده می شود از یک طرف به خاطر واکنش پوزوالن با هیدروکسید کلسیم حاصل از واکنش هیدراسیون ،در عمل
مقدار بیشتری هیدروکسید کلسیم مصرف شده و در نتیجه سرعت کربناسیون افزایش خواهدیافت .اما از طرف دیگر با مصرف
پوزوالن ریزساختار بتن بهبود خواهدیافت و از این جهت باعث کاهش سرعت کربناسیون خواهد شد .به عنوان مثال سان
نیکوالس و همکاران [16] 11در مطالعه بر روی تأثیر استفاده از متاکائولن بر کربناسیون بتن گزارشکردند که حضور متاکائولن
بر روی پارامتر عمق کربناسیون بتن منفی بوده و باعث افزایش آن شدهاست .به دلیل افزایش واکنشپذیری پوزوالنی در حضور
متاکائولن (به دلیل مصرف هیدروکسید کلسیم حاصل از هیدراسیون) میزان دیاکسیدکربن حاصل از این واکنشها افزایش
مییابد .افزایش دیاکسیدکربن باعث تغییر در مکانیسم کربناسیون سیمان میشود] .[16در مطالعه دیگری مشاهده شد که
حضور متاکائولن به تنهایی در بتن همچون سایر مصالح جایگزین مانند خاکستر بادی منجربه افزایش عمق کربناسیون شده
است هرچند عدد قرائت شده ( 20میلیمتر) برای عمق کربناسیون پس از  56سال کمی قابل تامل است ] .[22مطالعه دیگری
با هدف بررسی تأثیر متاکائولن بر انتشار یون کلراید در بتن نشانداد که استفاده از متاکائولن ( 8و  12درصد) بعد از یک سال
موجب کاهش به ترتیب  56و  06درصدی ضریب انتشار یون کلراید خواهدشد ] .[3در قیاس بین متاکائولن و دوده سیلیس
حضور فازهای آلومیناتی در متاکائولن بعضاً باعث عملکرد بهتر بتن در برخی پارامترهای مربوط به دوام خواهدشد ] .[1به
عنوان مثال دوستی و همکاران ] [24در سال  2617مشاهدهکردند که عملکرد متاکائولن در پیوند یونهای کلراید نسبت به
دوده سیلیس بسیار متفاوت است .در این مطالعه عالوه بر ت وضیح و تفسیر مکانیزم پیوند یونهای کلراید در مخلوطهای سیمانی
حاوی متاکائولن و دوده سیلیس مشاهدهشد که ظرفیت پیوند یونهای کلراید توسط متاکائولن چندین برابر دوده سیلیس
خواهد بود .در مطالعه دیگری که به بررسی رفتار و تاثیر پوزوالنها بر روی خوردگی آرماتورها پرداختهاست گزارش کردهاست که
عالوه بر اینکه پوزوالنها به خصوص متاکائولن موجب افزایش دوام بتن خواهد شد ،جایگزینی  16درصد متاکائولن به جای
R.San Nicolas et al.
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سیمان بهترین عملکرد را داشته و موجب افزایش چشمگیر عمر سازهها خواهدشد .در این گزارش آمدهاست که درصدهای
جایگزینی باالتر ( 26و  36درصد) تاثیر ملموسی بر روی مقاومت فشاری و ساختار منفذی خمیر سیمان نخواهد داشت ].[10
یکی از نگرانیهایی که همواره با مصرف پوزوالنها به خصوص دوده سیلیس ذهن محققین و مهندسین را به خود مشغول می
کند بحث افزایش جمع شدگی های بتن با مصرف پوزوالنها در بتن می باشد .بر اساس ادبیات فنی موجود در خصوص وضعیت
جمع شدگی بتن در حضور متاکائولن گزارش شدهاست که از نظر میزان جمعشدگی حضور متاکائولن بهویژه در درصدهای
پایین جایگزینی ( 16درصد و کمتر) تفاوت چندانی با نمونه  166درصد سیمانی ایجاد نخواهدکرد ] 1و  .[17اما اثبات شده
است که مقدار جمع شدگی بتن در مقادیر باالی جایگزینی افزایش خواهدیافت ].[1
جدول  -2تاثیر استفاده از متاکائولن بر دوام بتن

جایگزینی
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Bucher et al.
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تدین و همکاران ][24

_

 .1نتيجهگيری

در این مقاله با مروری مختصر بر مطالعات و تحقیقات انجام شده در خصوص روشهای تبدیل کائولن به متاکائولن و تاثیر
استفاده از متاکائولن به عنوان جایگزین بخشی از سیمان بر مشخصات مکانیکی و دوام بتن میتوان نتیجه گرفت که:
 .1استفاده از مواد جایگزین بخشی از سیمان (همچون متاکائولن) گذشته از مباحث فنی ،به لحاظ زیستمحیطی و
مسائل اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
 .2اغلب مطالعات اتفاق نظر دارند که متاکائولن خواص فیزیکی ،پارامترهای مکانیکی و دوام بتن را بهبود میبخشد.
7
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در هر دو روش حرارتی و خردایش به ترتیب حدود دمای حرارتدهی و مدت زمان حرارتدهی یا خردایش مشخص
است منتها با تغییر منبع تهیه کائولن (به دلیل تغییر کانیها و غنای آن) این امکان وجود دارد تا به منظور تولید
.متاکائولن با کیفیت باال این مقادیر کمی تغییر کنند که با آزمایش و تحقیق مقادیر دقیق قابل دستیابی است
 نسبت به روشهای رایجFlash calcination  روش نوین،از میان روشهای موجود جهت تبدیل کائولن به متاکائولن
 همچنین این روش به لحاظ فنی. اقتصادیتر و به لحاظ مصرف انرژی مناسبتر میباشد،تولید متاکائولن سریعتر
 افزایش فرآیند کلسینه شدن کائولن و نهایتاً افزایش،نسبت به روش حرارتی موجب افزایش واکنشپذیری پوزوالنی
.مقاومت فشاری بتن را در پی خواهد داشت
 ترکیب شیمیایی و معدنی:واکنشپذیری پوزوالنی به فاکتورهای زیادی وابسته است که مهمترین آنها عبارتند از
 میزان، سطح مخصوص دانهها، متوسط سایز دانهها، درجه کلسینهشدن کائولن، فازهای آمورف موجود،متاکائولن
.کائولینیت موجود در کائولن اولیه و کریستالی بودن آن
 استفاده از متاکائولن به جای بخش.مطالعات و تحقیقات مختلف حاکی از بهبود دوام بتن حاوی متاکائولن می باشد
 نفوذ و انتشار، انبساط ناشی از واکنشهای قلیایی سیلیسی، جذب آب، نفوذ گاز،از سیمان منجر به کاهش نفوذ آب
. خوردگی میلگردها در بتن و افزایش مقاومت الکتریکی بتن خواهد شد، حمالت سولفاتی،یونهای مضر
متاکائولن همچون سایر پوزوالنها از یک طرف به خاطر واکنش پوزوالن با هیدروکسید کلسیم حاصل از واکنش
 در عمل مقدار بیشتری هیدروکسید کلسیم مصرفشده و در نتیجه سرعت کربناسیون افزایش،هیدراسیون
 اما از طرف دیگر با مصرف پوزوالن ریزساختار بتن بهبود خواهد یافت و از این جهت باعث کاهش سرعت.خواهدیافت
.کربناسیون خواهد شد
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