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چکیده
فرآیند تولید سیمان نیازمند مصرف باالی سوخت و انرژی است که عالوه بر صرف هزینه ،سبب آلودگی محیط زیست شده است .لذا
محققین در حال جستجو برای یافتن مصالحی نوین به عنوان جایگزین سیمان در بتن هستند .یکی از یافتهها در این زمینه ،استفاده از
پوزوالن و تهیه بتن ژئوپلیمری است که به علت داشتن امتیازاتی از جمله ارزانتر بودن ،تولید دی اکسید کربن کمتر و خواص مکانیکی
مطلوب در مقایسه با سیمان و بتن معمولی ،مورد توجه قرار گرفته است .اما استفاده و تولید بتن با این مصالح هنوز در مرحله تحقیق
بوده و وارد آئیننامه نشده است .هر مصالح نوینی که قرار است به عنوان مصالح مهندسی مورد قبول قرار گیرد ،باید به لحاظ شیمیائی،
فیزیکی ،مکانیکی و زیستمحیطی مورد شناسائی و به لحاظ مسائل اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد .علیرغم اینکه مطالعاتی روی
مشخصات بتنهای ژئوپلیمری صورت گرفته ،ولی اوالً این مطالعات ناقص بوده و ثانیاً این مطالعات ،اخیراً وارد حوزه مشخصات مکانیکی
شده است .با توجه به موارد اخیر و این مهم که پوزوالن نقش اصلی در تهیه این بتن را داراست ،در تحقیق حاضر به بررسی پوزوالن
چکنه نیشابور و مقایسه آن با معیارها و دیگر نمونههای پوزوالن گزارش شده پرداخته شده و به مطالعه مختصر مشخصات شیمیایی و
فیزیکی و مطالعه مشخصات مکانیکی (مقاومت فشاری) بتنهای ژئوپلیمری قابل تولید با مصالح موجود در استان خراسان رضوی،
پرداخته شده است .با توجه به پارامترهای مختلف و مؤثر در تولید این نوع بتن ،نسبت به ساخت نمونههای آزمایشگاهی اقدام گردید تا
طرح اختالط مناسب بدست آمده و نتایج مقاومت فشاری ارائه گردد.

کلمات کلیدی :سیمان ژئوپلیمری ،پوزوالن طبیعی ،طرح اختالط ،خاک آلومینوسیلیکات ،مطالعات آزمایشگاهی
G
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 .1مقدمه
فرآیند تولید سیمان نیازمند مصرف باالی سوخت و انرژی است که عالوه بر تحمیل هزینههای هنگفت ،سببب تولیبد زیباد
دیاکسید کربن ،آزادسازی گازهای گلخانهای ،افزایش دمای جهانی ،تغییرات اقلیمبی و آبوهبوایی در طبیعبت شبده اسبت .از
طرفی ،امروزه تولید سیمان به عنوان ماده اصلی تشکیلدهنده بتن با محدودیت مواد خبام مواجبه شبده اسبت .لبذا پیامبدهای
نامطلوب زیستمحیطی همراه با ضرورت صرفه جویی در منابع و انرژی ،مهندسان را با چالش یبافتن جبایگزینی ببرای سبیمان
مواجه ساخته است.
پوزوالنها که از دیرباز به عنوان مواد جایگزین و مکمل سیمان در ساختوسازها مورد استفاده قبرار گرفتبهانبد ،مبیتواننبد
مشکالت و محدودیتهای تولید سیمان را حل نمایند .این مواد به صورت طبیعی و مصنوعی قابل حصول هستند و توانستهانبد
با جایگزینی سیمان ،ضمن ایجاد صرفهجویی در سوخت و کاهش آلودگی محیطزیست ،برخی خواص بتن را نیز اصالح نماینبد
و دوام آنها را به ویژه در محیطهای خورنده افزایش دهند[.]1
 .2بتن ژئوپلیمری
داویدویتس [ ]2اعالم نمود که میتوان با ایجاد واکنش شیمیایی بین یک مایع قلیایی ببا سبیلیس و آلومینیبوم موجبود در
خاکهای آلومینوسیلیکاتی مانند پوزوالنها یا محصوالت جانبی کارخانجات (مانند خاکستربادی و پوسته ببرنج) تولیبد چسبب
نمود .با توجه به اینکه واکنش بوجود آمده فرآیند پلیمریزاسیون است ،اصطالحاً به چسب تولید شبده ژئوپلیمرگفتبه مبیشبود.
باید توجه داشت که ژئوپلیمرها یکی از اعضاء خانواده پلیمرهای غیرآلی هستند و با وجبود اینکبه سباختاری کریسبتالی دارنبد،
ترکیب شیمیایی آنها شبیه به مواد سیلیکات آبدار طبیعی است [ 3و .]4
 .3مصالح و وسایل مورد نیاز برای ساخت سیمان ژئوپلیمری
مصالح مورد استفاده در این پژوهش شامل پوزوالن (خاک آلومینوسیلیکات) ،سدیمسیلیکات (چسب) ،محلول قلیایی (سود
سدیمهیدروکسید) و آب بوده است .از وسایل میتوان به پنمیکسر ،قالب و گرمخانه نام برد .در ادامه به تشریح نحوه تهیه و
مشخصات کلی هر یک از این مصالح پرداخته شده است.
 .4پوزوالن
با توجه به اینکه پایه اصلی ساخت بتن ژئوپلیمر ماده آلومینوسیلیکاتی آن میباشد میتوان گفت مهمترین عنصر تشکیل-
دهنده بتن ژئوپلیمری بوده و باالترین اثر را بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی این نوع بتن دارد .برای تهیه پوزوالن الزم ،معدن
طبیعی پوزوالن روستای چکنه در بخش سروالیت شهرستان نیشابور انتخاب گردید .از این معدن ،پوزوالن به صورت سنگدانه
به میزان حدود  252کیلوگرم تهیه و به مشهد منتقل گردید.
 .5محلول قلیایی
محلول قلیایی مورد مصرف ،مهمترین ماده پس از ماده آلومینوسیلیکاتی در فرآیند تولید بتن ژئوپلیمری میباشد .رایجترین
محلول قلیایی مورد استفاده ترکیبی از سدیمهیدروکسید ( )NaOHو یا پتاسیمهیدروکسید ( )KOHبه همراه سدیمسیلیکات
( )Na2SiO3یا پتاسیمسیلیکات ( )K2SiO3است [ 5و .]6
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 .6سدیم سیلیکات
سدیمسیلیکات یا آب شیشه ترکیبی است از اکسیدسدیم و سیلیکا که در شیوهای مختلف و با خلوص متفاوت قابل تهیه
است .هر یک از این مشخصات دارای ترکیب شیمیایی منحصر بفردی بوده ،کاربردهای صنعتی و مصرفی مخصوص به خود را
داراست .نمونه مورد استفاده در این تحقیق در رابطه ( )1آمده است.
Water = 52%, Na2O = 11.5%, SiO2 = 36.5%

()1

.7

گزارش آزمایشهای  XRFو XRD

جهت تعیین دقیق مواد و ترکیبات تشکیلدهنده پوزوالن و سهم هر یک ،آزمایشهای  XRFو  XRDتوسط آزمایشگاه
مواد معدنی زرآزما در تهران روی حدود  5کیلوگرم از پوزوالن انتخابی انجام شده است .نتایج بدست آمده از این آزمایشها در
جداول ( 1و  )2نمایش داده شده است.
جدول  -1نتایج آزمایش  XRFپوزوالن چکنه
SiO2 Al2O3 BaO CaO Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SO3 TiO2 Cr2O3 LoI
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
62/54 15/64 2/24 3/77 2/32 2/22 2/43 2/22 4/62 2/11 - 2/22
2/44
-

نام
چکنه

جدول  -2نتایج آزمایش  XRDپوزوالن چکنه
نام ترکیب و فرمول شیمیایی

Amorphous

Quart SiO2

Calcite CaCO3

Biotite
K(Mg,Fe)3(Al,Fe)Si3O10(OH)2

2

Hornblende
)Ca2(Fe.Mg)4Al(Si7Al)O22,(OH

Moscovite-Illite
KAl2Si3AlO10(OH)2

Montmorillonite
Na0.3(AlMg)2Si4O10(OH)2

OrthoclasKAlSi3O8

Albite NaAlSi3O8

%
-

%
41/47

%
-

%
-

%
7/47

%
-

%
-

%
13/12

%
37/74

نام

چکنه

نتایج آنالیزهای  XRFو  XRDنمونههای مختلف تهیه شده میتوان دریافبت کبه نمونبه پبوزوالن منطقبه چکنبه قابلیبت
استفاده در ساخت بتن ژئوپلیمری را داراست .با توجه به نتایج دالی بندار ،دانهبندی خاکهای مورد استفاده بایسبتی در حبدود
میکرون باشد و تمامی نمونههای مورد استفاده ابتدا باید آسیاب گشته سپس به گونهای که به ذرات بسیار ریز (عببوری از البک
 )#222پودر شود [.]7
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پوزوالنها به صورت سنگدانه بوده و برای آسیاب شدن دو مرحله خردایش و نرمایش روی آنها صورت پذیرفت تبا ببه پبودر
الزم (مش  )222برسد .شایان ذکر است پوزوالنها به دلیل وجود مقادیر باالی کوارتز درآنها از سختی باالیی برخبوردار ببوده و
فرآیند آسیاب کردن آنها بسیار دشوار است.
بر اساس آئیننامه  ]4[ ASTM C618پوزوالنهایی که مقدار سیلیس آنها از  %61بیشتر باشد ،به عنبوان پبوزوالن خبوب
شناخته می شوند .همچنین محققین معتقدند که برای تولید بتن ژئوپلیمری با خواص مطلوب ،میبایست ماده آلومینوسیلیکاتی
مصرفی دارای  LOIدر حدود  %2و  Fe2O3کمتر از  %12باشد و مقدار  CaOباال نباشبد [ .]6بنبابراین ،از نتبایج آزمایشهبای
 XRFو  XRDمیتوان به مناسب بودن مقدار و نسبت سیلیس ( )SiO2و آلومینا ( )Al2O3در این مصالح پی برد و پیشبینبی
نمود که پوزوالن مذکور شرایط اولیه خاک آلومینوسیلیکاتی و ویژگیهای یک پوزوالن خوب را داراست.
 .8عوامل موثر بر طرح اختالط
دالی بندار و همکاران [ ]5به این نتیجه رسیدند که پارامترهای اصلی مؤثر بر مقاومت فشاری بتن ژئوپلیمری شامل نسبت
سدیمسیلیکات به سدیمهیدروکسید ،غلظت سدیمهیدروکسید ،زمان و دمای عملآوری ،میزان و نوع روانکننده ،آب موجود در
نمونهها ،نسبت مایع (سیلیکات و سود) به جامد (ماده آلومینوسیلیکاتی) و نوع ماده آلومینوسیلیکاتی (پوزوالن) هستند.
 .9روش اختالط
یکی از مراحل اختالط مصالح ،انجام واکنشهای پلیمریزاسیون است .ترتیب اختالط مصالح (افزودن مصالح به مخلوط) و
مدت زمان اختالط روی واکنشها تأثیرگذار است .لذا تعیین روش و مدت زمان اختالط سدیمهیدروکسید و سدیمسیلیکات و
خاک آلومینوسیلیکاتی جهت انجام واکنشها مورد بررسی قرار گرفته است [ 5و .]6
منظور از طرح اختالط ،نسبت وزنی کل مصالح مورد استفاده جهت تولید سیمان ژئوپلیمری است .بر خالف بتن معمولی،
استاندارد یا راهنمایی جهت انتخاب ط رح اختالط بهینه یا مناسب برای سیمان ژئوپلیمری وجود ندارد و با توجه به ناشناخته
بودن رفتار خاک پوزوالن منطقه چکنه در فرآیند ساخت سیمان ژئوپلیمری و عدم وجود هرگونه نتیجه آزمایش مشابه با این
خاک ،میبایست جهت تعیین محدوده مصرفی تمامی پارامترهای وابسته نسبت به انجام آزمایشهای اولیه اقدام گردد.
در تمامی طرحها به محض افزودن محلول قلیایی سدیمهیدروکسید به خاک آلومینوسیلیکاتی (پوزوالن) ترکیب گلمانند
بوجود میآید که پس از مدتی اختالط از این حالت خارج شده و کل نمونه تبدیل به گلولههای کوچک میگردد .پس از افزودن
سلیکاتسدیم به ترکیب به جهت خاصیت چسبی بودن آن ،تمامی گلولهها به هم چسبیده و در حین فرآیند اختالط از حالت
گلولهای خارج شده و تبدیل به مخلوط خمیری شکل میشود .شایان ذکر است که تمامی نمونههای ساخته شده از لحاظ
ظاهری همانند ژله براق بوده و به بدنه قالب نمیچسبد و درهنگام قالبگیری به جهت ویبره زدن حبابهای ریز بسیار زیادی
از عمق نمونه به سطح میآید که نشاندهنده حبابزا بودن سیمان ژئپلیمری است .حجم این حبابها با توجه به طرح
اختالطها متفاوت است.
شرح کامل طرح اختالط نمونههای ساخته شده در این تحقیق در جدول ( )3به طور کامل ارائه شدهاست.
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جدول  -3طرح اختالط و مقاومت نمونههای سری  1تا 12

ردیف
3

3

2/5 5×5×5

2/5

422

142

2

14

122

222

62

44

14/6 12/4 14/4 254

ابعاد نمونه

2

3

2/5 5×5×5

2/5

442

122

2

14

122

222

62

44

256

4/4

16/2

نسبت جرمی مایع به جامد

تعداد

نسبت جرمی سیلیکات به سود

جرم پوزوالن

جرم سیمان

جرم آب

موالریته سود

جرم سدیم سیلیکات

جرم سدیم هیدروکسید

دمای گرمخانه

زمان قرارگیری در گرمخانه

1

3

2/5 5×5×5

2/5

542

62

2

14

122

222

62

44

234

2/4

12/4 2/44

cm

مقاومت فشاری  7روزه

c

مقاومت فشاری  24روزه

میانگین وزن نمونهها

مقاومت فشاری  24روزه در آب

gr

gr

gr

mol

gr

gr

°

hr

gr

µPa µPa µPa

4/4

4

3

2/5 5×5×5

-

2

622

322

2

2

2

62

44

12/4 166

7/4

-

5

3

2/5 5×5×5

2/5

422

142

2

2

14

122

222

25

2

254

4/4

2/3

6

3

2/5 5×5×5

2/5

422

142

122

2

14

122

242

62

44

11/6 11/6 264

7

3

2/5 5×5×5

2/5

442

122

122

2

14

122

242

62

44

267

4/4

4

3

2/5 5×5×5

-

2

622

2

322

2

2

2

25

2

17/2 16/2 126

2

3

2/5 5×5×5

-

2

622

122

362

2

2

2

62

44

13/6 15/2 222

12

3

2/5 5×5×5

2/5

422

142

122

62

14

122

222

62

44

236

4/4

11

3

2/5 5×5×5

2/5

362

242

122

2

14

122

242

62

44

13/6 13/6 262

12

3

2/5 5×5×5

2/5

322

322

122

2

14

122

242

62

44

12/4 12/4 263

7/6

7/6

طرح اولیه مخلوط و روش انتخابی برای عمل آوری آن ،با استفاده از نتایج گذشتگان ،تعیین شده است .پس از ساخت سری
اول نمونهها و بررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی آنها نسبت به اصالح طرح اختالط ،روش ساخت و یا روش عملآوری اقدام
شده است .روند سعی و خطا در نهایت منجر به ساخت  12سری نمونه شده که در ادامه ،روند سعی و خطا و جزئیات آن،
تشریح شده است .الزم به توضیح است که هر سری خود شامل  3نمونه بوده است.
در ابتدا چهار سری نمونه که تنها در نسبت سیلیکات به سود تفاوت داشتند ،ساخته شدند .پس از قرارگیری نمونهها در
گرمخانه ،بیرون آوردن آنها و باز کردن قالبها مشخص شد که فقط سطح نمونهها دچار گیرش شده و در قسمت انتهایی قالب
گیرش مناسب رخ نداده است (شکل  .)1ازاینرو ،نگهداری نمونهها در قالب تا  12روز پس از ساخت آنها ادامه یافت .پس از
این مدت ،بدلیل عدم وقوع گیرش مناسب (یعنی خیس بودن و کامل سفت نشدن) ،نمونهها مجدداً (بدون قالب) به مدت 24
ساعت درون گرم خانه قرار داده شدند که پس از آن ظاهری تقریب ًا سخت و سفت یافتند .از هر سری 2 ،نمونه در دمای محیط
و  2نمونه دیگر ،در حوضچه آب نگهداری شدند .نمونه هایی که در آب بودند ،پس از گذشت چند روز از هم باز و متالشی
شدند .اما نمونه هایی که در دمای اتاق نگهداری شده بودند ،ظاهر مناسبی نداشتند و دچار تغییرشکل شده بودند و ترکهای
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زیادی در سطحشان وجود داشت .این نمونهها نیز پس از گذشت  24روز مقاومتی از خود نشان ندادند ،لذا جزئیات این چهار
سری در جدول ( )3آورده نشده است.
الزم به توضیح است که در هنگام ساخت این نمونهها ،خمیر تشکیل شده به شدت سفت و چسبنده بود ،به طوری که
سبب چسبندگی زیاد به ظرف شده و از طرفی همزدن در میکسر و قالبگیری را مشکل کرده بود .لذا در این مرحله نتیجه
گرفته شد که نمونههای بعدی با نسبت سیلیکات به سود  2/5ساخته شوند .به دلیل وجود ترکهای زیاد در سطح تمامی
نمونهها ،پیشبینی شد علت این امر ،ماندگاری زیاد نمونهها در گرمخانه بوده است .لذا در سریهای بعدی ،زمان نگهداری
نمونهها در گرمخانه کاهش داده شد تا تأثیر آن بررسی گردد.

شکل -1عدم گیرش نمونههای اولیه بعد از گذشت  4روز

با توجه به نتایج حاصله و مشاهدات صورت گرفته در نمونههای اولیه (چهار سری فوق الذکر) ،برای ساخت نمونههای جدید
تغییراتی شامل :استفاده از میز ویبره ،افزایش زمان اختالط از  5دقیقه در هر مرحله به  12دقیقه و افزودن سیمان اعمال
گردید.
در سری  1تا  4کلیه تغییرات ذکر شده (غیر از کاهش غلظت سود) اعمال شد .در سری  1تا  3جهت کاهش زمان گیرش
نمونهها و افزایش مقاومت آنها ،سیمان پرتلند تیپ  1با نسبتهای وزنی  22 ،12و  32درصد وزن کل مصالح خاکی ،به طرح
اختالط افزوده شده است .در ساخت سری  4صرف ًا از سیمان استفاده شده که هدف مقایسه با سری  1تا  3بود (نمونه شاهد) تا
بتوان تأثیر پوزالن را به عنوان جایگزینی برای سیمان مشاهده کرد .در سریهای  1تا  3حباب هوای زیادی حین ویبرهزنی
خارج گردید ،در حالیکه در سری  4که تنها ترکیب آب و سیمان بود ،حباب هوای قابل مشاهدهای ایجاد نشد.
با اعمال تغییرات مشاهده شد که نمونههای سری  1تا  3که با سیمان ترکیب شده بودند ،گیرش کاملی داشتند و سفت و
سخت شده بودند و مقاومت قابل قبولی داشتند .البته پس از باز کردن قالبها و گذشت چند روز در نمونههای سری  1ترک-
های زیادی مشاهده گردید .در نمونههای سری  2این ترکها کمتر بوده و نمونههای سری  3ظاهری سالم و بدون ترک
داشتند (شکل .)2
با توجه به اینکه نمونهها پس از گذشت  24روز مقاومت نسبتاً خوبی از خود نشان دادند ،این نتیجه گرفته شد که افزودن
سیمان در مخلوط عالوه بر ایجاد سفتی و سختی الزم و کاهش زمان گیرش ،جهت افزایش مقاومت نیز مناسب است .همچنین
از طرح اختالط نمونههای سری  3به دلیل چسبندگی بیشتر در زمان اختالط و قالبگیری ،ترکهای سطحی کمتر پس از
گیرش و مقاومت بیشتر نسبت به سایر نمونهها ،برای ساخت سریهای بعدی استفاده شد.
مقاومت نمونههای  7روزه بیشتر از  24روزهی عملآوری شده در هوا و کمتر از  24روزه عملآوری شده در آب بود که
تأثیر آب برای جبران کاهش مقاومت به دلیل قرارگیری در گرمخانه و یا تبخیر آب با گذشت زمان را نشان میدهد.
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شکل -2گیرش و شکل مناسب نمونههای سری  1تا 4

برای کاهش حبابهای هوا و همچنین دستیابی به مقاومت باالتر در سری بعدی آزمایشها از سنگدانه در نمونه استفاده
گردید .بدین منظور از ماسه با ابعاد کوچکتر از  6میلیمتر در مخلوط استفاده گردید.
در سری  5تا  ،2اقدام به ساخت نمونههایی مشابه سریهای قبل ولی با اضافه شدن سنگدانه در داخل مخلوط گردید .برای
این منظور به نمونههای  %22و  %32سیمان و نمونه آب و سیمان به تنهایی (سریهای  2تا  )4که مقاومت بهتری داشتند
سنگدانه افزوده شد .از طرفی با توجه به گیرش و ظاهر مناسب و همچنین مقاومت مطلوب نمونههای سری  3و  ،4یک سری
نمونه مشابه این سری ساخته گردید ولی با این تفاوت که پس از ساخت در دمای اتاق ( 25درجه) نگهداری شد تا اثر دما بر
این نمونهها نیز مشخص گردد.
نمونههای این سری به هنگام ویبرهزنی حباب هوای کمتری داشتند ولی اکثر سنگدانهها به دلیل عدم وجود درشتدانه
(بادامی و نخودی) در مخلوط و جرم بیشترشان نسبت به آب ،سیمان و پوزوالن ،تهنشین شده و در قسمت انتهایی نمونه قرار
گرفته بودند که در دیوارهها و سطح ،این پدیده کمتر مشاهده شد .این امر سبب عدم یکنواختی در نمونهها شد .همچنین به
دلیل قرارگیری در گرمخانه که منجر به کاهش آب موجود در نمونهها میشد ،ترکهای ریزی در سطحشان مشاهده گردید و
از طرفی نسبت به نمونههایی که بدون سنگدانه ساخته شده بودند ،مقاومت کمتری داشتند.
وجود سنگدانهها باعث جلوگیری از انجام واکنش ها و چسبندگی مخلوط شد .سنگدانهها در هنگام اختالط در ظرف ته-
نشین شده و به راحتی مخلوط نمیشد .لذا مخلوط همگن نبود و کارایی پایینی داشت.
در سری  12برای بررسی تأثیر آب ،طرح اختالطی با در نظر گرفتن مقداری آب طراحی شد .در نمونههای این سری،
حباب هوای کمتری نسبت به سایر نمونهها در زمان ویبرهزنی مشاهده گردید ولی پس از باز کردن قالبها ترکهای زیادی در
سطح نمونه وجود داشت.
در سری  11و  12جهت بررسی تأثیر مقدار سیمان بر مقاومت ،از سیمان معمولی با درصدهای  42و  52نسبت به کل وزن
مصالح خاکی در نمونه استفاده شد .در سری  11علیرغم اینکه هیچگونه ترکی در سطح نمونه وجود نداشت و نمونه ظاهری
سالم و گیرشی مناسب داشت ،مقاومت کمتری نسبت به نمونههای سری  3و  7که با نسبت  %32سیمان ساخته شده بودند،
حاصل شد .اما با وجود ترک خوردگیهای زیاد و بزرگ در نمونههای سری  ،12مقاومت در حدود سریهای با  %32سیمان بود
که با توجه به این مشاهدات ،می توان نتیجه گرفت که تأثیر سیمان تنها تا یک مقدار مشخص در مقاومت و گیرش اثرگذار
است.
 .11محل انجام آزمایشات
با همکاری شرکت فرآوردههای سیمان شرق محل انجام آزمایشها در آزمایشگاه کنترل کیفیت این شرکت انجام گردید.
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 نتیجهگیری.11
 روش، این جزئیات شامل طبرح اخبتالط. سری نمونههای سیمان ژئوپلیمری ارائه شده است12 در این تحقیق جزئیات ساخت
 روزه بدست آمده برای هر سری گبزارش24  و7  همچنین مقادیر مقاومت فشاری.ساخت و روش عملآوری نمونهها بوده است
 روند دستیابی به روش ساخت و عمل آوری و طرح اختالط مناسب برای سیمان ژئوپلیمری را نشبان، مجموعه موارد.شده است
14/6  سبیمان معمبولی ببوده و منجبر ببه مقاومبت فشباری%32  که شامل نسببت3  در نهایت طرح اختالط سری.داده است
 نتایج این تحقیق نشان داده است که با توجبه ببه مقاومبت. به عنوان بهترین طرح اختالط شناخته شده است،مگاپاسکال شده
 میتوان از پبوزوالن ببه، که بیش از حداقل مورد قبول در ساختوساز است3  بخصوص مقاومت سری،فشاریهای بدست آمده
 لذا با توجه به محدودیت مواد خبام.عنوان جایگزین سیمان استفاده کرد و سیمان ژئوپلیمری را جایگزین سیمان معمولی نمود
 اسبتفاده از پبوزوالنهبای،و مسائل محیط زیستی و هزینههای باال و ضرورت صرفه جویی در مصرف سوخت در تولیبد سبیمان
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