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  به نام خدا
  ASHLOPCويژگي هاي بتن چوب 

  ايالت نيجر  PMB  ۶۵۰دانشگاه فني فدرال ، بخش عمران ، 
  خالصه

تحليـل شـيميايي خاكسـتر چـوب ،     . را ارائه مـي دهـد   ) OPC(اين بررسي عملكرد بتن خاكستر چوبي 
، زمـان سـفت   چگالي كشيدگي ، تحليل غربالي و گرانش خاكستر چوب و مصالح ريز دانه ، اسـتحكام  

شدن سيمان و آزمايشات نشست سريش تازه براي تعيين مناسب بودن مواد اسـتفاده شـده از  بـتن انجـام     
درصد خاكسـتر    ۴۰و   ۰،  ۱۰،  ۲۰،  ۳۰و درصد سطح جايگزيني    ۱:  ۲:  ۴نسبت مخلوط . شده است 

تا   ۲۸ي شد و در طي قالب گير  mm ۱۵۰×  ۱۵۰مكعب هاي . چوب از بتن مورد استفاده قرار گرفت 
نتايج آزمايش نشان مي دهد كه خاكستر چـوب  . روز خيسانيده شده تا قدرت تراكمشان تعيين شود   ۶۰

تا اندازه اي پوزوالني بوده ، همانطور كه ميزان خاكستر افزايش مي يابد ، نيـاز بـه آب نيـز افـزايش مـي      
قـدرت تـراكم   . اد شود افزايش مـي يابـد   يابد و زمان سفت شدن سيمان همانقدر كه محتوي خاكستر زي

  . به جاي سيمان %   ۲۰با خيساندن همراه با جايگزيني بهينة خاكستر چوب   OPC/ بتن خاكستر چوب 
    :واژه كليدي 

  ،  تحليل شيميايي   OPCخاكستر چوب ،  سيمان 
  :مقدمه 

ن سنگريزه ، سنگ تكه تكه شده ساختماني تشكيل شده از سيمان پورتلند و آب همراه با شبتن ماده اي 
ماده اصلي متشكله در بـتن سـنگدانه   . يا ديگر مواد بي اثر مثل روباره هاي بسط داده شده يا وِرميكوليت 

گـدازة كـورة ذوب   ( يا مصـنوعي  )  سنگ خرد شده يا ماسه همراه با شن ( ايت كه ممكن است طبيعي 
ماده چسباننده است كه بـراي بهـم چسـباندن تكـه      جزء ديگر. باشد  )آهن ، آجر شكسته و گلولة فلزي 

مواد چسبنده معمول محصول سيمان آب پوشي . سنگريزه براي شكل دادن به بتن استفاده مي شود هاي 
    ]۲[شده است كه عكس العمل بين آب و سيمان مي باشد 

  . دهد به مخلوط بتن اضافه شود تا بعضي از ويژگي هاي آن را تغيير افزونه ها ممكن است 
يـك پـوزوالن مـاده اي سرشـار از     . يـك پـوزوالن   :  در اين بررسي خاكستر چوب يـك افزونـه اسـت    

سيليكا و آلومين است كه در خود كمي خواص سيماني داشته باشد يا اينكه فاقد اين خواص باشـد ، امـا   
واكـنش  لي در شكلي مستقل و با حضور نم ، از نظر شـيميايي يـا هيدروكسـيد كلسـيوم در دمـاي معمـو      

   ]۳[. انجام مي دهد تا ويژگي هاي خواص سيماني تركيبي الزم را بدست آورد 
مي تواند مرتبط با خاكستر بـاري باشـد چـون خاكسـتر     . از سوخت چوب دست مي آيد خاكستر چوب 

   ]۴[. باري از ذغال بدست مي آيد كه چوب فسيل شده است 


