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چکیده:
در ساااال های اخیر خوردگی آرماتورهای فوالدی در بتن به عنوان یکی از مهمترین دالیل اصااالی خرابی های
زودرس در سااازههای بتن آرمه شااناخته شااده اساات .در محی های دریایی معموالً انتشااار یون کلراید و یون
سااولفات به داخل بتن و خوردگی ناشاای از آنها عامل اصاالی خرابیها و کاهش عمر مفید سااازههای بتن آرمه
میباشااد .از آنجا که بتن در کشااش ضااعیف بوده و به علت بارهای بهرهبرداری ترک میخورد لذا یونهای کلر
براحتی از طریق این ترکها وارد بتن میشاااوند و موجب خوردگی میلگردها خواهند شاااد .الیاف با به تأخیر
انداختن ترک خوردگی یا کاهش عرض ترک و پوزوالن دوده سیلیسی با کاهش نفوذ مایعات میتوانند به کاهش
خوردگی میلگردها در بتن کمک کنند .بر همین اساس در تحقیق حاضر  5ترکیب بتن ساخته شد .پوزوالن دوده
سااایلیسااای با مقدار جایگزینی  10درصاااد وزنی سااایمان و الیاف بارچیپ با مقادیر  3/5 ،2/5و  5کیلوگرم بر
مترمکعب ،به مخلوطهای بتن اضااافه گردید .جهت بررساای خواص مکانیکی ،آزمایشااات مقاومت فشاااری و
خم شی و جهت برر سی دوام بتن آزمای شات مقاومت ویژه الکتریکی و جذب آب نیم ساعته انجام گرفت .نتایج
نشااان میدهد که دوده ساایلیساای در کاهش جذب آب نیمساااعته و افزایش مقاومت ویژه الکتریکی ،فشاااری و
خم شی بتن مؤثر بوده و با ا ستفاده توأم از دوده سیلی سی و الیاف بارچیپ مقاومت خم شی بتن تا  65در صد
افزایش می یابد .همچنین افت مقاومت ویژه الکتریکی و افزایش مقاومت فشااااری و جذب آب نیمسااااعته با

افزودن الیاف بارچیپ به ترکیب بتن حاوی دوده سیلیسی مشهود است.
کلید واژگان :بتن ،دوده سیلیسی ،الیاف بارچیپ ،خوار مکانیکی ،دوام
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 -1مقدمه
یکی ا سیبهای مهم در سا های بتنی دریایی ،ورود یونهای مهاجم
به درون ساااا ا طریق ترکها و خوردگی میلنرد میباشاااد .با ایجاد
خوردگی ،پیو ستنی میلنرد با بتن کاهش پیدا کرد و مقاومت خم شی،
شکلپذیری و عمر بهر برداری سا کاهش مییابد .یکی ا را های به
تأخیر انداختن ترکخوردگی و یا کاهش عرض ترک ،اساااتفاد ا ا یاف
است [ .]1فزودن ا یاف بر مشخالههای حا ت خمیری ،سخت شد بتن
و مالت تأثیر میگذارد .ب سته به جنس ا یاف ،طول ،قطر ،شکل و مقدار
افزودن ا یاف ،چندین مشاااخالاااه بتن و مالت ،به ویژ ترک خوردگی
نا شی ا جمع شدگی پال ستیک ،مقاومت ضربهای ،چقرمنی و شکل
پذیری میتواند بهبود یابد .مقاومت خم شی ،مقاومت در برابر خ ستنی،
مقاومت بر شی ،مقاومت در برابر ترک خوردگی و خرد شدگی بتن نیز با
اضااافه کردن ا یاف می تواند افزایش یابد [ .]2در سااا های دریایی و
ساحلی جهت ساخت دا ها و کف ها ،عر شه پل های ا سکله و باراندا و
تیرها می توان ا ا یاف ا ستفاد نمود .در ساخت قطعات غیر م سلح نیز
برای کاهش ترک خوردگی و افزایش دوام در برابر ضربات امواج ،ا یاف
نقش مناسبی را ایفا مینماید [.]3
ا طرف دینر یکی ا مینه های مهم تحقیق و توساااعه در مینه بتن،
د ستیابی به بتن با دوام ا ست .ر سیدن به این مهم بدون ا ستفاد ا مواد
افزودنی امکان پذیر نیسااات .در چند دهه اخیر برای رفع مشاااکل و یا
کاهش نواقص بتن و رسااا یدن به بتن با دوام ا مواد افزودنی مان ند
خاکستربادی ،دود سیلی سی و پو والنهای طبیعی استفاد شد ا ست.
اساااتفاد ا مواد پو والنی فواید دینری مانند :کاهش مالااارف انرژی،
حفاظت ا محیط یساات و مسااائل اقتالااادی را به همرا دارد .در این
میان دود سیلی سی بد یل خلوص باالی سیلیس و سطح ویژ یاد ،در
ارتقاء مقاومت و بهبود تخلخل بتن عملکرد مناساابی ا خود نشااان داد
است [.]4
بهمنی و مساااتوفی نژاد ( )1398در تحقیق خود به بررسااای اثر ا یاف
بارچ یپ ،پلیپروپیلن و فوالدی بر روی م قاو مت فشااااری و مدول
گ سیختنی بتن با مقاومت باال پرداختند .نتایج ن شان داد که هر سه نوع
ا یاف بکار رفته می توانند در بهبود مدول گساایختنی مؤثر باشااند .اما
فقط ا یاف فوالدی توانسته بر مقاومت فشاری تأثیر مثبت داشته است و
سایر ا یاف ها سبب کاهش مقاومت فشاری در بتن شدند [.]5
صاافای نیکو ( )1397اثر ا یاف فوالدی ،پلیپروپیلن و ش ایشااه بر رفتار
خمشی تیرهای بتنی مسلح به میلنرد در سه محیط مختلف شیرین،
اتمسفریک دریایی و جزر و مدی دریای عمان را مورد مطا عه و مایش
قرار داد .همچنین رفتار خمشی تیرهای بتنی با نسبتهای به سیمان
و پیشترک های مختلف حاوی ا یاف فوالدی با طول های متفاوت در
محیط جزر و مدی ار یابی شاادند .بر اسااان نتایج ،در بحث خمش ،در
هر سه محیط ،بی شترین و کمترین میزان بهبود رفتار خمشی بتن مسلح
به میلنرد به ترتیب مربوط به افزودن ا یاف فوالدی و شااایشاااه بود .ا
سااوی دینر در سااا های دریایی و در ناحیه جزر و مدی ،در صااورت
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ا ستفاد ا ن سبت به سیمان  ./5به جای  ./4به منظور ثابت ماندن
مقاومت خمشی ،میتوان طول ا یاف را در بتن افزایش داد [.]1
برنارد ( )2004در تحقیقات خود به مقایسااه میدانی دوام بتن مساالح با
ا یاف ماکروساااینتت یک بارچ یپ  HT 48و ا یاف فوالدی پس ا ترک
خوردگی در محیطهای خورند در اساااترا یا پرداخت .هدف ا انجام این
تحقیق ار یابی میزان کاهش در عملکرد شااااتکر یت مسااالح با ا یاف
فوالدی و ا یاف ماکروساااینتت یک بارچیپ  HT48تحت قرار گیری در
شاارایط محیطی داخل دریا (محیط خورند ) و شاارایط هوای اد و
اندا گیری واب ستنی و تحت کنترل بودن شدت خرابی با عرض ترک
خوردگی بود .نتایج این تحقیق نشااان داد که انرژی جذ شااد پس ا
ترک در نمونههای حاوی ا یاف فوالدی با افزایش عرض ترک به شدت
کاهش یافت (چه برای نمونه های در معرض محیط اد و تقری باً خا ی
ا یونهای کلراید و چه برای نمونههای ننهداری شااد در یر دریا
و کامالً حاوی یونهای کلراید) که این شدت کاهش عملکرد نمونههای
حاوی ا یاف فوالدی برای عرض ترک خوردگی تا  0/2میلیمتر یاد بود،
اما بعد ا ن با شاایب کمتری دچار ضااعف در عملکرد شاادند .اما دوام
شاااتکریت حاوی ا یاف ماکروسااینتتیک بارچیپ در هر دو محیط اد و
درون در یا بسااا یار عا ی بود و این مقدار باالی دوام ا عرض ترک
خوردگی م ستقل بود و در واقع افزایش عرض ترک منجر به بدتر شدن
عملکرد جذ انرژی ا یاف بارچیپ نشد [.]6
برتی و هم کاران ( )2017م طا عهای در مورد بتن ا یافی خودتراکم با
ترک یب ا یاف پلی او فین و فلزی انجام داد و گزارش دادند که ترک یب
ا یاف پلی او فین و فلزی عملکرد بهتری در می نه خمش و چقرمنی
شکست نسبت به استفاد ا ا یاف به صورت تکی دارد [.]7
ملکی و اسااماعیلی ( )1395به تأثیر فر ورد های میکروسایلیس بر روی
خواص بتن سخت شد (مقاومت فشاری ،نفوذپذیری و ذو -یخبندان)
پرداخت ند .ن تایج نشااااان ده ند مطلو بودن تأثیرات درا مدت
ژل میکروساایلیس بر کیفیت بتن سااخت شااد ا جمله دوام ن اساات.
در حا ی که پودر میکروسااایلیس ،تأثیر نامطلوبی بر میزان نفوذپذیری و
ذو  -یخبندان بتن داشت [.]8
طبق تحقیقات ما یک ( )2010با کاربرد  5تا 10درصاااد جاینزینی دود
سیلی سی به جای سیمان حدود  15تا  25در صد مقاومت خم شی بتن
افزایش مییابد [.]9
طبق بررسیهای انجام شد توسط دینر محققین ،کاربرد دود سیلیسی
با عث افزایش قا بل تو جه در م قاو مت بتن در برابر نفوذ یون کلرا ید
میگردد [ ]10و [.]11
نظر به این که تاکنون پژوهش متمرکزی روی اسااات فاد توام ا ا یاف
ماکروساانتتیک بارچیپ و دود س ایلیس ای در بحث مقاومت و دوام بتن
جهت بکارگیری در سا های ساحلی و دریایی انجام ن شد ا ست ذا با
توجه به تو ید دود س ایلیس ای در کشااور و همچنین در دسااترن بودن
ا یاف بارچیپ وارداتی ،تحقیق حاضر به این موضوع میپردا د.
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منحنی دانه بندی ماسه ترکیبی
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شکل  -3منحنی دانه بندی ماسه ترکیبی و مقایسه با استاندارد  302ایران
منحنی دانه بندی شن نخودی
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 -2-1-1مصالح سنگی
بین  70تا  80درصد ا حجم بتن توسط دانههای سننی اشغال میشود.
به همین د یل سنندانه ها نقش بسیار مهمی در خالوصیات و عملکرد
بتن دارند .اصااوالً ساانندانههای مالاارفی در بتن باید مقاوم ،پایدار و ا
نظر شیمیایی بی تأثیر با شند .دراین تحقیق ،شن شک سته مورد نیا ا
شرکت پدید دوکوهه د  ،واقع در شهرک صنعتی اندیم شک با حداکثر
اندا  19میلیمتر و ما سه شک سته  0تا  5میلیمتر دوبار شور ا شرکت
ارع بتن واقع در م سیر جاد سد کرخه در شهر ستان اندیم شک تهیه
شاااد .برای تهیه پرکنند نیز ا ماساااه بادی طبیعی موجود در رودخانه
ف اللی رو ستای گاومیر شهر ستان د فول ا ستفاد شد که ت الویر ما سه
بادی و محل منبع در شااکل  1نشااان داد شااد اساات .با وجود اینکه
شنها ا حاظ ظاهری تمیز بود و ما سه ها نیز دو بار شور بودند و ی
جهت اطمینان و افزایش کیفیت ساخت بتن ،شن ،ما سه و ما سه بادی
بطور کامل و در طی چندین مرحله مطابق شکل  2کامالً ش سته شدند
تا فاقد هرگونه گل و الی و مواد مضر دینر باشند.
نتایج دانه بندی سااانندانهها طبق اساااتاندارد  302ملی ایران [ ]12در
شکل های  4 ،3و  5ترسیم شد است .مشخالات فیزیکی و شیمیایی
سنندانه ها بعد ا ش ست شو نیز در جدول  1ورد شد ا ست .در این
تحقیق ا ماساااه بادی با اندا دانه های  0تا  1میلیمتر به میزان 30
در صد ،جاینزین ما سه  0تا  5میلیمتر جهت ا صالح دانه بندی ما سه و
تهیه ماسه ترکیبی استفاد شد .همچنین نسبت شن بادامی  55در صد و
شن نخودی  45درصد به کل سنندانه های درشت درنظر گرفته شد.
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جدول  -1مشخالات فیزیکی و شیمیایی سنندانه ها  -بعد ا شستشو

مایش
و ن مخالوص
ظاهری ()gr/cm3
چنا ی تود ای
خشک و میله خورد

ماسه

شن
نخودی

شن
بادامی

ماسه
بادی

2/63 2/65

2/61

2/60

1702

1609

1608

اااا

()kg/m3
رطوبت نسبی )(%

جذ
مدول

)(%
نرمی ()F.M

ار ش ماسه ای
(S.E) %

9/2

4/5

1/3

1/3

1/4

1/3

1/1

1/1

اااا

3/18

اااا

اااا

90

94

اااا

اااا

 -2-1-2سیمان
در انجام این پروژ ا سیمان تیپ دو کارخانه دورود با و ن مخ الوص
 3/1گرم بر سانتیمتر مکعب و مطابق با م شخ الات شیمیایی ارائه شد
در جدول  2استفاد شد است.
 -3-2-1دوده سیلیسی (میکروسیلیس)
دود سیلی سی م الرفی در این تحقیق ا کارخانه فرو سیلیس ایران واقع
در شهر سمنان تهیه شد است .همچنین مشخالات شیمیایی این دود
سیلیسی در جدول  2ورد شد است.
جدول  -2تجزیه شیمیایی دود سیلیسی و سیمان مورد استفاد
ترکیب

دوده سیلیسی

سیمان تیپ 2

شیمیایی

سمنان %

دورود %

SiO2

91/7
1/27
1/45
0/6
1/69
0/45

21/50
4/14
3/05
1/2
61/06
1/9

Al2O3
Fe2O3
MgO
CaO
S O3

 -4-2-1الیاف ماکروسینتتیک بارچیپ HT48

این ا یاف که تو سط شرکت اال ستو پال ستیک اننل ستان ( )epcساخته
شد است ا جنس پلی پروپیلن خا ص بود و در نتیجه نسبت به ا یاف
فوالدی در برابر محیطهای مهاجم بسیار پر دوام تر هستند .و ن سبک
این ا یاف م سائلی چون حمل و نقل و جابجایی را راحت تر نمود ا ست
و جمع شدگی ا یاف و یا ته نشین شدن نها در ماتریس بوجود نمی ید.
شرکت سا ند برای جلوگیری ا غزش این نوع ا یاف در مالت و بتن،
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شیارهایی در سطح ن تعبیه کرد ا ست .در جدول  3م شخ الات ا یاف
ماکرو سینتتیک بارچیپ  HT48ورد شد ا ست .همچنین در شکل 6
این ا یاف نشان داد شد است.
جدول  -3مشخالات ا یاف مورد استفاد –

طول

قطر

mm

mm

48

0/9

شکل -6

ماکروسینتتیک بارچیپ HT48

مدول
االستیسیته

تنش
کششی

ون
مخالوص

Gpa

Mpa

kg/m3

12

640

910

ا یاف ماکروسنتتیک بارچیپ HT48

 -2-1-5سایر مصالح
و ه کش ای شااهرسااتان د فول و همچنین ا فوق
در این تحقیق ا
روان کنند بر پایه پلیکربوک سیالت اتر که ا شرکت باد گ ستران مهر
خو ستان تهیه شد  ،استفاد میشود.
 -2-2نسبت مخلوط ها و تعداد آزمونه ها
در این تحقیق م حدودیت های نشاااریه ( 632دساااتورا ع مل طراحی
سا های ساحلی-بخش سوم :م الا ح ]3[ )1392 ،مطابق با جدول 5
برای ساخت مخلوط ها در شرایط جزر و مد ،پا شش و ضربات امواج در
منطقه خلیج فارن ،دریای عمان و دریاچه ارومیه در نظر گرفته شد .در
نهایت با سعی و خطا و در نظر گرفتن ا زامات مربوطه ا  5طرح اختالط
مطابق با جدول  4اساااتفاد شاااد .برای انجام هر مایش در هر طرح
اختالط  3مونه تهیه گردید .بنابراین در مجموع  45مونه شااامل 15
مونه استوانهای  150×300میلیمتر برای مایش مقاومت فشاری15 ،
نیم
مایش جذ
مو نه مکعبی  150×150×150میلیمتر برا
ساعته و همچنین  15مونه من شوری  100×100×350میلیمتر برای
مایشااات مقاومت خمشاای و مقاومت ویژ ا کتریکی بطور مشااترک
اسااتفاد گردید .ال م به ذکر اساات که بد یل در اختیار نداشااتن قا ب
من شوری 18 ،قا ب شی شه ای ( 3قا ب ا ضافه جهت شک ست احتما ی
بعضی شیشه ها در نظر گرفته شد) مطابق شکل  7ساخته شد تا بتوان

مای شات مقاومت خم شی و مقاومت ویژ ا کتریکی را انجام داد.
همچنین تمام مایشااات بتن سااخت شااد در ساان  28رو بر روی
مونهها انجام گرفتند.
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جدول  -4طرح اختالط بتن های ساختهشد در این پژوهش

ا یاف
بارچیپ

عیار مواد
سیمانی

Kg/m3

Kg/m3

به
مواد
سیمانی

فوق
روانسا
%

SF0+BAR0

0

420

0/35

0/51

870

SF10+BAR0

0

420

0/35

0/55

870

644

SF10+BAR2.5

2/5

420

0/35

0/65

870

644

276

SF10+BAR3.5

3/5

420

0/35

0/73

870

644

276

378

SF10+BAR5

5

420

0/35

0/85

870

644

276

378

نام طرح اختالط

شکل  - 7قا بهای شیشه ای  100×100×350میلیمتر ساخته شد جهت
تهیه مونه برای انجام مایشات مقاومت خمشی و مقاومت ویژ ا کتریکی
جدول  -5محدودیتهای نسبت ها و مقادیر اجزای بتن مسلح
در سا های دریایی در شرایط جزر و مد ،پاشش و ضربات امواج
(در منطقه خلیج فارن ،دریای عمان و دریاچه ارومیه)  -نشریه 632

حداکثر
w/c

حداکثر
سایز
سنندانه

حداقل و حداکثر
عیار مواد سیمانی

ماد مکمل

kg/m3

mm

0/4

20

425-375

ا زامی

 -2-3ساخت آزمونه ها
هر یک ا مالا ح در هر طرح اختالط بر اسان مقدار موردنیا با استفاد
ا ترا وی دیجیتال و ن شد و تفکیک گردیند .در طرحهای حاوی دود
سیلی سی ،ابتدا دود سیلی سی م الرفی با مقداری و کل روان کنند
مخلوط گردید و با استفاد ا همزن با دور تند به مدت  5دقیقه ژل دود
سیلیسی تهیه شد (مطابق با شکل .)8

دود
سیلیسی

شن

ماسه

ماسه بادی

SSD
Kg/m3

SSD
Kg/m3

SSD
Kg/m3

Kg/m3

644

276

420

0

276

378

42

378

42
42
42

سیمان

Kg/m3

شکل  -8نحو تهیه ژل دود سیلیسی

برای اختالط مالاااا ح ابتدا بدنه داخلی مخلوط کن به کمک یک پارچه
نمناک مرطو گردید و پس ا ن ماسااه و ساایمان درون مخلوط کن
ریخته شااد و به مدت  1دقیقه با هم مخلوط شاادند .سااپس در حدود
ن الف م الرفی به همرا ژل دود سیلی سی تهیه شد به م الا ح
ا ضافه شد و عمل مخلوط کردن دو دقیقه دینر ادامه پیدا کرد .سپس
را اضافه میکرد و
سنندانه های درشت را اضافه کرد و باقیماند
عمل مخلوط کردن تا سه دقیقه دینر ادامه پیدا می کند .سپس در طرح
های بتن ا یافی ،ا یاف به تدریج به مخلوط کن ا ضافه می گردد و عمل
مخلوط کردن برای پنج دقی قه دینر ادا مه پ یدا می ک ند تا ا یاف بطور
یکنوا خت در ماتریس بتن پخش گردد و یک بتن همنن با کارایی
مناسب بدست ید .پس ا اختالط کامل مالا ح مایش اسالمپ انجام
گرفته و سپس مخلوط ها مطابق با استاندارد  ]13[ ASTMC192و BS-
 ]14[ 1881-108در داخل قا ب هایی که ا قبل به روغن غشااته شااد
بود ،ریخته شااد و مخلوط ها توسااط کوبه ،متراکم و سااپس برای خارج
کردن حبا های هوا توسط چکش الستیکی مرتعش گردیند.
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 -2-4عمل آوری
یک ساااعت پس ا بتنریزی بر روی قا بها گونی خیس (بدون تمان
م ستقیم با سطح بتن) و بر روی گونیها پال ستیک ک شید شد تا عمل
وری با توجه به ح ضور دود سیلی سی سریعاً شروع شود و رطوبت نیز
حفظ گردد .ساپس قا بها پس ا  24سااعت با شاد و نمونهها درون
مخزن – هک به مدت  27رو و در دمای حدود  23درجه ساااانتی
گراد ننهداری شاادند تا برای مایشااات ماد گردند .در شااکل  9نحو
عمل وری نمونه های مختلف نشان داد شد است.

شکل  -9عمل وری نمونهها در مخزن

– هک
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 -2-5-2-2آزمایش مقاومت خمشی
مایش تعیین مقاومت خمشااای در سااان  28رو بر روی مونههای
منشاااوری  100×100×350میلیمتر و بر اساااان بارگذاری بار نقطهای
مطابق اسااتاندارد  ]17[ ASTM C293و با اسااتفاد ا دسااتنا مون
خمش سه نقطهای انجام شد است .در شکل  11نحو بارگذاری نمونه
نشااان داد شااد اساات .در این تحقیق فاصااله بین دو تکیهگا برای
شااکساات نمونه  300میلیمتر و ساارعت بارگذاری  0/5میلیمتر بر دقیقه
بود اسااات .تالاااویر مونه بتنی حاوی ا یاف بارچیپ که با دساااتنا
شکسته شد در شکل  12و  13ورد شد است.

شکل  –11نحو بارگذاری نمونه در مایش مقاومت خمشی

مطابق استاندارد ]17[ ASTM C293

 -2-5آزمایشات انجام شده
 -2-5-1آزمایش بتن تازه
پس ا اختالط مالاااا ح درون مخلوط کن ،مایش اساااالمپ مطابق
استاندارد  ]15[ ASTM C143بر روی هر طرح اختالط انجام گرفت.
 -2-5-2آزمایش بتن سخت شده
 -2-5-2-1آزمایش مقاومت فشاری
در این تحقیق ا نمونههای اسااتوانهای  150×300میلیمتر و اسااتاندارد
 ]163[ ASTM C39برای اندا گیری مقاومت ف شاری در سن  28رو
استفاد شد .نمونههای استوانهای باید حتماً کپ شوند تا سطوح تحتانی
و فوقانی با هم موا ی شوند .در شکل  10مراحل کپینن نمونهها ن شان
داد شد است.

1

شکل  -12مونه شکسته شد بتن حاوی ا یاف بارچیپ

HT 48

3
شکل  -13مونههای شکسته شد بتن با دستنا
مون خمش سه نقطهای

2
شکل  -10مراحل کپینن نمونهها -1 -ذو گوگرد  -2اضافه کردن
ماسهبادی به گوگرد ذو شد  -3قراردادن نمونه در دستنا کالهک گذاری
حاوی مخلوط گوگرد و ماسه بادی

 -2-5-2-3آزمایش مقاومت ویژه الکتریکی
ا جمله ویژگی های فیزیکی بتن مقاومت ویژۀ ا کتریکی ن اسااات که
شاخ الی برای تعیین میزان مقاومت بتن در برابر عبور جریان ا کتریکی
می باشد .این شاخص در سا های بتن مسلح واقع در معرض خوردگی
کاربردی میشااود .در روند خوردگی بر سااطح میلنرد دو منطقه ندی و
کاتدی به وجود می ید که دارای اختالف پتانسااا یل هساااتند .انتقال
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یونهای هیدروکس ایل ا کاتد به ند تحت تأثیر مقاومت ویژ ا کتریکی
بتن صورت میگیرد .هر چه مقاومت ویژ ا کتریکی بتن بی شتر با شد ا
شدت خوردگی کاسته می شود .به عبارت دینر خوردگی نسبت مستقیم
با جریان بین ند و کاتد داشته و با مقاومت ا کتریکی نسبت عکس دارد
[ .]18مقاومت ا کتریکی بتن به ریز ساختار ماتریس سیمان ،خلل و فرج
ن ،تخلخل و اندا حفرات وابسااته اساات .مقاومت ا کتریکی همچنین
تابعی ا غلظت و تحرک یونها در منافذ میباشد .سیمان ،مقدار سیمان،
ن سبت به سیمان و ا ستفاد ا مواد افزودنی و مکملهای سیمانی،
فاکتورهایی ه ستند که بر ریز ساختار ماتریس سیمانی بتن و منافذ ن و
ذا بر مقاومت ا کتریکی بتن تأثیرگذار هستند [.]19
در این تحقیق برای اندا گیری مقاومت ویژ ا کتریکی نمونه های بتن
در ساان  28رو ا روش چهارا کترودی (سااطحی ،ونر) اسااتفاد شااد
ا ست .همانطور که در شکل  14ن شان داد شد ا ست چهار ا کترود به
صاااورت یکساااان قرار داد می شاااود و جر یان متناو کوچکی بین
ا کترودهای بیرونی برقرار می گردد ،سااپس پتانساایل بین ا کترودهای
میانی اندا گیری میشاااود .همچنین در شاااکل  15نحو اندا گیری
مقاومت ویژ ا کتریکی نمونه تیر بتنی مورد ا ستفاد در تحقیق در سن
 28رو به ابعاد  100×100×350میلیمتر نشان داد شد است .ال م به
ذکر است با توجه به ابعاد کوچک مونه ،نسبت به فاصله بین ا کترودها
ا نمودار ارائه شد در پژوهش گاور و میالرد ( ]20[ )1999برای اصالح
خطای ابعاد نمونه (ضریب اصالح یک دوم) استفاد شد است.

شکل  -14روش ونر برای اندا گیری مقاومت ویژ ا کتریکی []21

شکل  -15نحو

مایش مقاومت ویژ ا کتریکی نمونه های منشوری

 -2-5-2-4آزمایش جذب آب نیم ساعته
نیم سااااعته طبق اساااتاندارد ]22[ Bs 1881:122
مایش جذ
مونههای بتن
انجام شد است .در روش استاندارد اننلی سی ،جذ
مغز گیری شد ا سا یا اجزاء پیش ساخته با قطر  75میلیمتر و ارتفاع

39

نیم
بین  32میلیمتر و  150میلیمتر تعیین میشود .برای تعیین جذ
ساعته بتن ،ابتدا مونه طوری در ون خ شک کن قرار داد می شود که
فاصاااله نها ا هر ساااطح گرمایش یا ا یکدینر ا  25میلیمتر کمتر
نباشد .مونه به مدت  72±2ساعت در گرمخانه ،خشک می شود .پس
ا خارج کردن مونه ا گرمخانه ،به مدت  24±0/5ساااا عت در یک
مخزن خشااک که عبور هوا به داخل ن ممکن نیساات خنک میگردد.
پس ا تعیین جرم خ شک مونه ،بالفا صله در تانک ب الورت کامل
م ستغرق شد ب الورتیکه محور طو ی مونه ،افقی بود و در عمق قرار
گیرد و همچنین  25±5میلیمتر روی بخش فو قانی مو نه گیرد
(مطابق شاااکل .)16مونه پس ا اساااتغراق در به مدت 30±0/5
خارج شاااد و با تکان دادن ،ا اطراف ن دود می
دقی قه ،ا
شود .سپس سطح ن با یک پارچه تا حد امکان خشک شد تا کل
اد مونه ا سطح ن دود شود .مونه نیمه ا شباع ،و ن شد و با
نیم ساااعته ن محاساابه
اسااتفاد ا و ن خشااک ن ،درصااد جذ
میشود .در این تحقیق بعلت در اختیار نداشتن قا ب استوانهای استاندارد
و همچنین عدم امکان مغز گیری ،ا قا بهای مکعبی 150×150×150
میلیمتر ا ستفاد گردید .در نهایت با توجه به رابطه ضریب ا صالح ارائه
شااد در اسااتاندارد  Bs 1881:122و همچنین ضااریب بدساات مد ا
تحقیق نعمتی چاری ،شکرچی اد و دو ستی ( ]23[ )1391نتایج جذ
نیم ساعته نمونه های مکعبی در سن  28رو  ،ا صالح گردید و به
نمونه استوانه  75×75میلیمتر تبدیل گردیدند.

شکل -16مستغرق کردن نمونه ها در به مدت  30دقیقه برای مایش
نیم ساعته با ارتفاع  25میلیمتر روی نمونه ها
جذ

 -3نتایج و تجزیه و تحلیل آنها
در جدول  6ا زامات نشریه  632برای بتن مسلح  28رو در شرایط جزر
و مد ،پاشاااش و ضاااربات امواج در منطقه خلیج فارن ،دریای عمان و
دریاچه ارومیه ورد شد ا ست .که نتایج به د ست مد در این تحقیق،
با ن ها کنترل میشااوند .همچنین ا طرح اختالط بدون ا یاف و بدون
دود سیلیسی ) (SF0+BAR0بعنوان طرح شاهد استفاد شد است.
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جدول  -6ا زامات نشریه  632جهت بتن مسلح  28رو در شرایط جزر و مد،
پاشش و ضربات امواج (در منطقه خلیج فارن ،دریای عمان و دریاچه ارومیه)
حداقل مقاومت
فشاری استوانه
ای

40Mpa

حداکثر جذب

حداقل مقاومت ویژه

آب نیم ساعته

الکتریکی

2%

12KΩ.CM

 -3-1آزمایش اسالمپ
در مطا عه حاضااار محدود کارایی مخلوطهای مختلف در با  50ا ی
 100میلیمتر در نظر گرفته شد .در شکل  17اسالمپ طرح مخلوطهای
بتن و در شکل  18مقدار فوق روانسا مالرفی بر اسان درصدی ا و ن
مواد سیمانی نمایش داد شد است .همانطور که مشخص است کاربرد
دود سیلی سی منجر به کاهش اسالمپ شد است .علت این امر تمایل
 ،ناشای ا فعا یت باالی پو والنی و
شادید دود سایلیسای به جذ
ذرات بساایار ریز ن میباشااد .همچنین با بکارگیری ا یاف بارچیپ نیز
ا سالمپ طرح ها حتی با وجود م الرف فوق روان کنند بی شتر ،کاهش
می یابد.

98

51

54

اسالمپ ()mm

75
63
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 -3-2آزمایش مقاومت فشاری
در شکل  19تأثیر جاینزین کردن دود سیلی سی با بخ شی ا سیمان و
تأثیر افزودن ا یاف بارچیپ در مقادیر مختلف همرا با دود سیلی سی بر
مقاومت فشاااری بتن و همچنین درصااد افزایش مقاومت فشاااری بتن
نسبت به بتن شاهد در مخلوط های مختلف ورد شد است.
همانطور که در شکل  19م شاهد می شود ا ستفاد ا دود سیلی سی
موجب افزایش مقاومت ف شاری بتن به میزان  12در صد ن سبت به بتن
شاااهد شااد اساات .همچنین اسااتفاد ا ا یاف بارچیپ در کنار دود
سیلی سی نیز افزایش تدریجی مقاومت فشاری بتن را در بر دارد .بطوری
که با مالااارف  3/5 ،2/5و  5کیلوگرم ا یاف بارچیپ همرا با مالااارف
دود ساایلیساای افزایش مقاومت فشاااری بترتیب معادل  14 ،13و 18
در صد ن سبت به بتن شاهد بود ا ست .با توجه به نتایج می توان اظهار
داشات که دود سایلیسای میتواند با بهبود ناحیه انتقا ی در بتن سابب
افزایش مقاومت فشاری نسبت به بتن شاهد شود .با وجود اینکه استفاد
ا ا یاف میتواند سبب افزایش تخلخل و در نتیجه ت ضعیف در مقاومت
فشااااری بتن گردد و ی ترکیبات بتن بکار رفته حاوی ا یاف بارچ یپ،
بد یل داشااتن مدول االسااتیساایته باال و بافت سااطح بر این ا یاف و
همچنین تقویت شاادن ناحیه تمان ا یاف با ساایمان بد یل اسااتفاد ا
دود سیلیسی ،افزایش تدریجی مقاومت فشاری نسبت به بتن شاهد را
نشان میدهند.
نتایج ن شان دهند این ا ست که تمام طرح اختالط ها توان ستند ا زامات
نشااریه ( 632حداقل مقاومت فشاااری اسااتوانه  40مناپاسااکال) را در
شرایط جزر و مد ،پا شش و ضربات امواج در منطقه خلیج فارن ،دریای
عمان و دریاچه ارومیه تأمین نمایند.
مقاومت فشاری
18%

شکل  -17اسالمپ طرح مخلوطهای بتن
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طرح اختالط
شکل  -18مقدار فوق روان کنند به کار رفته برای هر مخلوط
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طرح اختالط
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طرح اختالط

محدوده نشریه 632

شکل  – 19نتایج مقاومت فشاری بتن در سن  28رو و مقایسه با ا زامات
نشریه  632در شرایط جزر ومد ،پاشش و ضربات امواج
(اعداد روی میلهها بیاننر درصد افزایش نسبت به بتن شاهد میباشد)

دوره  ،16شماره  ،4زمستان 1398

فصلنامه آنالیز سازه -زلزله

 -3-3آزمایش مقاومت خمشی
در شکل  20تأثیر جاینزین کردن دود سیلی سی با بخ شی ا سیمان و
همچنین تأثیر اضاااافه کردن ا یاف بارچ یپ در مقادیر مختلف همرا با
دود سیلیسی بر مقاومت خمشی بتن و همچنین درصد افزایش مقاومت
خمشای بتن نساابت به بتن شاااهد در مخلوط های مختلف ورد شااد
است ،اعداد روی میلهها بیاننر درصد افزایش مقاومت فشاری ن سبت به
بتن شاهد میباشد.
همانطور که در شکل  20م شاهد می شود ا ستفاد ا دود سیلی سی
موجب افزایش مقاومت خم شی بتن به میزان  12در صد ن سبت به بتن
شاهد شد است .همچنین استفاد توام ا ا یاف بارچیپ و دود سیلیسی
افزایش مقاومت خمشی بتن تا  65درصد را در بر دارد.
با توجه به نتایج می توان اظهار داشاات که دود ساایلیساای می تواند با
بهبود ناحیه انتقا ی در بتن سبب افزایش مقاومت خم شی ن سبت به بتن
شاهد شود .همچنین با توجه به طول بلند ا یاف بارچیپ ( 48میلیمتر) و
همچنین قطر یاد ( 0/9میلیمتر) انتظار می رود که ا یاف مذکور نتواند
همانند ا یاف های میکرو با پل دن بر روی ریزترک ها مانع ا رشااد و
گسترش ن ها و به تبع ن افزایش مقاومت کششی و خمشی شود .اما
عملکرد ایننونه نبود اسااات یرا ا یاف بارچیپ  HT48بد یل داشاااتن
مدول االساتیسایته و تنش کشاشای باال و همچنین بافت ساطح بر و
ا ستفاد ا دود سیلی سی که باعث ات الال بهتر ا یاف با خمیر سیمان و
در نتیجه تقویت ناحیه تمان ا یاف با ساایمان میشااود افزایش مقاومت
خمشی تا  65درصد نسبت به بتن شاهد را بدنبال داشته است .بنابراین
می توان استفاد ا ا یاف بارچیپ  HT48به همرا دود سیلی سی در بتن
به منظور افزایش مقاومت خمشی را مناسب دانست.
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 -3-4آزمایش مقاومت ویژه الکتریکی
در شکل  21تأثیر جاینزین کردن دود سیلی سی با بخ شی ا سیمان و
همچنین تأثیر اضاااافه کردن ا یاف بارچ یپ در مقادیر مختلف همرا با
دود ساایلیساای بر روی مقاومت ویژ ا کتریکی بتن و درصااد افزایش
مقاومت ویژ ا کتریکی بتن نسبت به بتن شاهد در مخلوطهای مختلف
بدست مد است.
همانطور که در شکل  21م شاهد می شود ا ستفاد ا دود سیلی سی
موجب افزایش چشمنیر مقاومت ویژ ا کتریکی بتن به میزان  93درصد
نسابت به بتن شااهد شاد اسات .همچنین پس ا اضاافه کردن ا یاف
بارچیپ به طرح اختالط حاوی دود سیلی سی ) ،(SF10+BAR0مقاومت
ویژ ا کتریکی بتن افت کرد و به تدریج با افزایش مالاارف ا یاف ،این
کاهش مقاومت ویژ ا کتریکی نیز ادامه مییابد .اما با توجه به حضاااور
دود سااایلیسااای در کنار ا یاف بارچیپ ،مقاومت ویژ ا کتریکی تمام
ترکیبات بتن ا یافی همچنان ا طرح اختالط بتن شاااهد بیشااتر اساات.
علت کاهش مقاومت ویژ ا کتریکی با مالرف ا یاف را میتوان ناشی ا
خلل و فرج ایجاد شااد در اثر اضااافه کردن ا یاف به بتن دانساات که با
افزایش تخل خل ناشااای ا افزایش ا یاف ،این کاهش م قاو مت ویژ
ا کتریکی نیز همچنان ادامه مییابد.
نتایج نشان دهند این است که تنها طرح اختالط حاوی دود سیلی سی
(بدون ا یاف) و همچنین طرح اختالط حاوی  2/5کیلوگرم در مترمکعب
ا یاف بارچیپ همرا با دود سیلی سی توان سته اند ا زامات ن شریه 632
(حداقل مقاومت ویژ ا کتریکی  (12 KΩ.CMرا در شاارایط جزر و مد،
پاشااش و ضااربات امواج در منطقه خلیج فارن ،دریای عمان و دریاچه
ارومیه تأمین نمایند.
مقاومت ویژه الکتریکی
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شکل  -20نتایج مقاومت خمشی بتن در سن  28رو
(اعداد روی میلهها بیاننر درصد افزایش نسبت به بتن شاهد میباشد)
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شکل  -21نتایج مقاومت ویژ ا کتریکی بتن در سن  28رو و مقایسه با
ا زامات نشریه  632در شرایط جزر و مد ،پاشش و ضربات امواج
(اعداد روی میلهها بیاننر درصد افزایش نسبت به بتن شاهد میباشد)
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 -3-5آزمایش جذب آب نیم ساعته
در شکل  22تأثیر جاینزین کردن دود سیلی سی با بخ شی ا سیمان و
همچنین تأثیر اضاااافه کردن ا یاف بارچ یپ در مقادیر مختلف همرا با
نیم ساعته و در صد افزایش یا کاهش
دود سیلی سی بر روی جذ
نیم ساعته بتن ن سبت به بتن شاهد در مخلوط های مختلف
جذ
ورد شد است .همانطور که در شکل  22مشاهد می شود استفاد ا
نیم ساااعته بتن به میزان 10
دود ساایلیساای موجب کاهش جذ
درصااد نساابت به بتن شاااهد شااد اساات .همچنین با بکارگیری 2/5
نیم ساعته بتن
کیلوگرم ا یاف بارچیپ در کنار دود سیلی سی ،جذ
قدری کاهش داشااته و ی با افزایش مالاارف ا یاف در محدود  3/5و 5
بتن شروع به افزایش پیدا میکند .علت
کیلوگرم بر مترمکعب ،جذ
با مالرف حداقلی ا یاف را می توان ناشی
احتما ی این کاهش جذ
ا قرارگیری نمونه ها در کور که می تواند باعث ترک خوردگی ناشاای
ا تغییرات دمایی در بتن شود ،مربوط دانست که در نتیجه ا یاف بارچیپ
شااد
با کنترل ترک های بوجود مد در بتن ،ساابب کاهش جذ
با مالااارف  3/5و 5
اسااات .همچنین علت احتما ی افزایش جذ
کیلوگرم ا یاف را می توان نا شی ا خلل و فرج ایجاد شد در اثر ا ضافه
کردن ا یاف در مقادیر متوساااط و یاد به بتن دانسااات که با افزایش
نیز شاادیدتر میشااود .در واقع تخلخل
تخلخل ،این افزایش جذ
شد و دینر کنترل ترک ها تو سط
بیش ا حد باعث افزایش جذ
مؤثر واقع نمیشااود.
ا یاف ناشاای ا تغییرات دمایی در کاهش جذ
در نتی جه طرح مخلوط های حاوی ا یاف در مقادیر متوساااط و یاد با
روبرو شدند.
افزایش جذ
نتایج نشاااان دهند این اسااات که بجز طرح اختالط حاوی  5کیلوگرم
ا یاف به همرا دود سیلی سی ،بقیه مخلوط ها توان ستند ا زامات ن شریه
نیم ساااعته  2درصااد) را در شاارایط جزر و مد،
( 632حداکثر جذ
پاشش و ضربات امواج در منطقه خلیج فارن تأمین نمایند.
جذب آب نیم ساعته
+5%
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طرح اختالط

نیم ساعته -درصد
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 -4نتیجه گیری
نتایج به دست مد به شرح یر میباشد:
 -1ا یاف بارچیپ بد یل داشتن مدول االستیسیته باال و بافت سطح بر
و همچنین دود سااایلیسااای بد یل افزایش دادن پیوساااتنی ا یاف
ماکروسااینتتیک بارچیپ  HT48به ماتریس ساایمان و در نتیجه تقویت
ناحیه تمان ا یاف با سیمان ،اثر تضعیف کنند تخلخل ناشی ا مالرف
ا یاف را خنثی کرد و حتی باعث افزایش مقاومت فشاری ترکیبات بتن
میشوند.
 -2با اسااتفاد توام ا دود ساایلیساای و ا یاف ماکروسااینتتیک بارچیپ
 ،HT48مقاومت خم شی بتن تا  65در صد افزایش مییابد .پس میتوان
ا ستفاد ا این ا یاف به همرا دود سیلی سی در بتن به منظور افزایش
مقاومت خمشی را کامالً مثبت ار یابی کرد .در نتیجه می توان عالو بر
طول و قطر ا یاف ،تنش کششی ،مدول االستی سیته ،سطح بر و صاف
ا یاف و نوع پو والن بکار رفته را در مقاومت خمشااای بتن های ا یافی
مؤثر دانست.
 -3اسااتفاد ا دود س ایلیس ای موجب افزایش چشاامنیر مقاومت ویژ
ا کتریکی بتن شااد و پس ا بکارگیری ا یاف ماکروسااینتتیک بارچیپ
 ،HT48مقاومت ویژ ا کتریکی بتن بد یل تخلخل ناشااای ا مالااارف
ا یاف ،افت میکند.
نیم ساعته بتن
 -4ا ستفاد ا دود سیلی سی موجب کاهش جذ
میشود .ا طرف دینر اضافه کردن حداقلی ا یاف بارچیپ  HT48به بتن
شااد و با اضااافه کردن ا یاف بیشااتر ،افزایش
ساابب کاهش جذ
مشاهد گردید.
جذ
 -5ا بین  5طرح اختالط سااااخته شاااد در این پژوهش ،فقط طرح
اختالط حاوی دود ساایلیساای (بدون ا یاف) و طرح اختالط حاوی 2/5
کیلوگرم ا یاف بارچیپ  HT48همرا با دود سیلی سی توان ستند ا زامات
ن شریه  632را در شرایط جزر و مد ،پا شش و ضربات امواج در منطقه
خلیج فارن ،در یای ع مان و در یا چه اروم یه ا هر  3حاظ م قاو مت
نیم ساعته در سن  28رو
ف شاری ،مقاومت ویژ ا کتریکی و جذ
بر ورد نمایند.

جذ

-8%

-16%

-10%

2

دوره  ،16شماره  ،4زمستان 1398

محدوده نشریه 632

نیم ساعته بتن در سن  28رو و مقایسه با
شکل  – 22نتایج جذ
ا زامات نشریه  632در شرایط جزر ومد ،پاشش و ضربات امواج (اعداد روی
میله ها بیاننر درصد افزایش ( )+یا کاهش ( )-نسبت به بتن شاهد میباشد)

 -5تشکر و قدردانی
محققان ا جنا قای مهندن محمد خادم مساائول مایشاانا فنی
و مکانیک خاک شهر ستان د فول بخاطر همکاری در انجام مای شات
و در اختیار قراردادن امکانات کمال تشکر و قدردانی را دارند.
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Abstract:
In recent years corrosion of steel reinforcement in concrete has been recognized
as one of the most important reasons for early damage in reinforced concrete
structures. In marine environments, the release of ion chloride and ion sulfate into
concrete resulted in corrosion, are the major cause of dameges and shortening the
useful life of reinforced concrete structures. Because concrete is weak in tension
and it is cracked due to the operation loads, chlorine ions can easily enter concrete
through these cracks, causing corrosion of the rebars. Therefore, the fibers can
reduce the corrosion of the bars in concrete by delaying of cracking or reducing
the crack width as well as silica fume Pozzolan can decrease the rebars corrosion
through reduction of penetration of liquids. Accordingly, in the present study 5
concrete compositions were made. Silica fume pozzolan was added to the
concrete mixtures by replacing 10 wt.% of the cement and Barchip fibers with
values of 2.5, 3.5 and 5 kg/m3 were added to the concrete mixtures. In order to
evaluate the mechanical properties, compressive and flexural strength tests, and
for concrete durability, special electrical resistance and half-hour water absorption
tests were performed. The results show that silica fume is effective in decreasing
of half-hour water absorption and increasing of the specific electrical,
compressive and flexural strength of concrete, and the combined application of
silica fume and Barchip fibers enhances the flexural strength of concrete up to
65%. There is also a decrease in electrical resistance and an increase in
compressive strength and half-hour water absorption by the addition of Barchip
fibers to the concrete composition containing silica fume
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