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Shrinkages of cementitious materials may lead to cracking under restrained conditions. This study 

was motivated to develop non-shrinkage quaternary blended cements through blending slag and fly 

ash with Portland cement containing reactive MgO. The hydration process, autogenous shrinkage at 

early age, long-term volume deformation, mechanical properties, and microstructure of cement 

specimens were investigated. Results showed that the autogenous shrinkage of the cement pastes 

was effectively mitigated due to the compensation of the MgO present and the reduction of cement 

content owing to the partial replacements with slag and fly ash. The mechanical strengths of the 

blended cement mortars were lower than that of the corresponding plain Portland cement mortars at 

early age of 3 d, but increased significantly to be similar or higher at late ages of 28 d and 90 d. This 

is attributed to the microstructure densification and the interface microstructure enhancement due to 

the reaction of SCMs with clinker phases.  

به منظور  مطالعه اینمع شدگی مواد سیمانی ممکن است ممکن است منجر به ترک خوردگی در شرایط تکیه گاهی شود. ج

سیمان  با خاکستر بادی و سرباره اختالط از طریق شدگی انجام شده است که بدون جمع کواترنری مخلوط سیمانهای گسترش

در سنین  یدر فرآیند هیدراتاسیون، جمع شدگی خود به خود است.  اکسید منیزیم واکنش شامل و به دست می آید پرتلند

ه است. نتایج نشان قرار گرفتمورد بررسی  سیمان نمونه ساختاراولیه، تغییر شکل زیاد در طوالنی مدت، خواص مکانیکی و 

 و اکسید منیزیم ناشی از جبران حضورکه می یابد  کاهش سیمان به طور موثری خمیر یخودبخود جمع شدگیداده اند که 

. مقاومت مکانیکی مالت جایگزین شده است خاکستر بادی و سرباره با این کاهش بخشی ازکه  است سیمان محتوای کاهش

روز است، اما به طور قابل توجهی در سنین باالتر  3 اولیه الت سیمان پرتلند متناظر با آن در سنممخلوط سیمانی کمتر از 

نسبت داده شده است  ساختارمیکرو بهبود میکرو ساختاری به دلیل به چگالی  امر روزه افزایش می یابد. این 09روزه و  82

  .در مراحل کلینکر می باشد SCMکه به دلیل واکنش 


