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 چکیده 

روسازی های بتنی به روسازی پردوام معروف است یکی از مشکالت اصلی پیش روی این نوع از 

دلیل  به. تپذیر اسها مسأله سر و صدای زیاد و مشکل زهکشی آن در مقایسه با روسازی انعطاف روسازی

دهی خود باید متحمل تعداد زیادی بار تکراری ناشی از عبور  که یک روسازی در طول عمر سرویس این

. کند رو عملکرد خستگی در طراحی و تحلیل اهمیت زیادی پیدا میچرخ وسایل نقلیه باشد از این

ی آب در سطح روسازی، استفاده از روسازی با بتن بی صدا مزایای فراوانی از قبیل کاهش پدیده اسپر

در مقاومت بتن بی صدا . سطحی، کاهش آلودگی صوتی و افزایش زهکشی را دارد جلوگیری از پدیده آب

های داخل ساختمان بتن  شود که علت اصلی این تفاوت وجود حفره در مقایسه با بتن معمولی دیده می

در این مقاله . محدودیت مواجه است همین دلیل استفاده از بتن بی صدا در روسازی بابه. بی صدا است

مباحث مکانیک مصالح بتن بی صدا به عنوان یک مدیای متخلخل در رویه های معابر مورد بررسی قرار 

 .می گیرد
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 مقدمه 

 ,.Chindaprasirt P)سال پیش مطرح بوده است 51 معابر شهری حدوداً از در روسازی   بی صداایده استفاده از بتن 

etal.,2008) بندی باز فاقد ریزدانه یا ریزدانه کم است که ماتریس چسبنده سیمان  ها با دانه بتن بی صدا، ترکیبی از سنگدانه

. رسددرصد می55تا  5 تقریباً بین که میزان تخلخل حاصل از بتن بی صدا  نحوی دهد، به را تشکیل می مدیای متخلخل آن

اگرچه در مورد مشخصات و اطالعات اولیه و اساسی این نوع بتن از قبیل نسبت تخلخل، نسبت آب به سیمان، ویژگی خمیر 

حدادی اصل، )ها و مقاومت آن مطالعات زیادی انجام گرفته است دانه ها، اندازه و نوع درشت دانه سیمان، نسبت حجمی درشت

عنوان دقدقه ای اساسی مورد بحث باقی  اما مسأله اساسی که مقاومت پایین این نوع بتن است، در عصر حاضر به ،(168  وحید

سطحی، کاهش  استفاده از روسازی بی صدا مزایای فراوانی از قبیل کاهش آلودگی صوتی، جلوگیری از پدیده آب. مانده است

                            (136 چینی،دایی)تواند در پی داشته باشد ی و افزایش زهکشی را میپدیده اسپری آب در سطح روساز

( Golebiewski R,2003) . اصوال مقاومت بتن معمولی تفاوت چالش برانگیزی با بتن بی صدا دارد که علت اصلی این تفاوت

که این . بر روی مقاومت بتن بی صدا اثر منفی داردشدت  های پیوسته در داخل ماتریس مدیای آن است که به وجود حفره

افزایش شود و از طرف دیگر موجب  میبی صدا های بتنی باعث کاهش مقاومت بتنی  در نمونه تهیافزایش میزان درصد فضای 

عیب  بنابراین با توجه به. و افزایش ایمنی در سطح روسازی خواهد شد میزان جذب انرژی صوتی، افزایش ضریب نفوذپذیری

این عوامل بایستی در  بی صدابتن  ارزیابی عملکرد های آن از طرف دیگر، درکاهش مقاومت از یک طرف و بهبود سایر ویژگی

 .نظر گرفته شود

افزودنی های مختلف استفاده از این  افزایش بوده و در عرصه افزودنی ها رو بهبه استفاده از  در چند دهه گذشته، توجه محققین

ویژه العاده ریز، نسبت به همان مواد با اندازه معمولی خصوصیات  دلیل اندازه فوق به نانو ذرات .وسیعی پیدا کرده استها کاربرد 

 پژوهشگرانتوجه  مرکزاست که این مواد را  حایز اهمیتهمین خصوصیات . دهند فیزیکی و شیمیایی را از خود نشان می ای

 (. 01شیرگیر، )قرار داده است

صوت بوجود آمده در اثر تماس الستیک وسیله نقلیه با سطح رویه روسازی مهمترین عامل ایجاد آلودگی صوتی  از سوی دیگر

در روسازی با تراکم باال مثل روسازی بتنی انرژی صوتی ناشی از عبور تایر بر . آید شمار می های باال بهویژه در سرعتترافیک به

تواند بخشی از این انرژی  ه وجود ححفرات آکوستیک در یک روسازی بی صدا مینماید، در حالی ک روی روسازی را منعکس می

بتوان این  درصورتی که، اندعمر طوالنی  دارای دوام وابه دلیل آنکه روسازی بتنی . (Golebiewski R,2003 )را مستهلک کند 

واص مقاومتی و دوام و حفظ مزایای زیست در بازار مهندسی با در نظر گرفتن خ بی صدا و نفوذ پذیر صورت نوع روسازی را به

 .بی صدا و آب گریز دست می یابیم بادوام و با طول عمر باالبا خواص مطلوب به یک روسازی محیطی و ایمنی، عرضه نمود، 

اده فوق الع میته از ا بهره برداریبرداری و طول عمر  در ابتدای بهره فرودگاه بی صدا و مخصوصا درلغزندگی روسازی همچنین 

 . برخوردار است ای

 معابرسطح  لغزندگی تصادفات رانندگی در هوای بارانی ناشی از شرایط یک چهارمحدود  با توجه به آمار موجود معابر شهری در

شود لذا  دارای نفوذپذیری کافی باشد مانع از انباشته شدن آب بر روی سطح می در صورتی که سطح رویه معابر شهری. باشد می

در حقیقت سطح نفوذپذیر، زهکشی مناسب و تخلیه سریع آب . یابد مراتب کاهش می به معابر ود شرایط خیس در احتمال وج

های بکار رفته در ساخت  همچنین بدیهی است که هرچه ابعاد سنگدانه. آورد موجود بین الستیک و سطح روسازی را بوجود می

 51تر از های بیش در سرعت. تر خواهد بود سطح روسازی نیز درشتتر باشد، بافت ها بیش تر و فواصل بین آن بزرگمعابر 

کیلومتر در ساعت و شرایط خیس جاده، میزان تماس الستیک خودرو با سطح روسازی کاهش پیدا کرده و بافت درشت اهمیت 

بی صدا در معابر شهری  گفت که استفاده از بتنتوان  می معبر بی صدابندی و با توجه به مزایای یک  لذا در یک جمع. یابد می

  .از اهمت خوبی برخوردار است
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 معرفی بتن بی صدا

بندی درشت و در سایر شرایط مانند بتن معمولی توسط ماتریس سیمانی   طرح اختالط سنگدانه با دانه فن آوریبتن بی صدا با 

(.  شکل )دهد  ها تشکیل می سنگدانهکه سهم عمده ای از این مخلوط را شود به گونه ای به عنوان یک کامپوزیت ساخته می

عمل . در کشور اسکاتلند برای ساخت یک معبر شهری از بتن بی صدا استفاده شده است 685 این برای اولین بار در سال 

بتن بی صدای تازه، بتنی با اسالمپ  .(Croney D,1977)گیردمنظور کنترل فضای خالی انجام میتراکم آن توسط غلتک به

های پوشیده شده توسط خمیر  عموماً سنگدانه. را توسط پمپ منتقل نمود توان آن است که نمی( متر سانتی5)نبسیار پایی

زمان ساخت بتن و عملیات ریختن بتن تا و است  دهی تا زمان سخت شدن داشته سیمان حالتی چسبناک و قابلیت شکل

 . می باشدبر مترمکعب  تن 5.1تا  8. محدوده وزن مخصوص حاصله در . طول بیانجامد  تواند به حدود یک ساعت می
 

 
 تصویری از بتن متخلخل به همراه ساختار فضای خالی: 1شکل 

 

و بتن با تخلخل  5بندی باز، بتن با دانه بتن بدون ریزدانه 1، بتن نفوذپذیر5بتن بی صدا به اسامی دیگری مانند بتن متخلخل

مورد استفاده قرار گرفته  655 در سال  و نخستین بارن متخلخل جدید نیست هرچند که فناوری تولید بت. معروف است 8باال

 .دوباره دارد جایگاه خود را در صنعت جاده سازی پیدا می کنداما در حال حاضر این محصول ویژه   (Ghafoori,1995)است

 .می توان کاربرد بتن متخلخل را نشان دهد  جدول 

 

 (09ر، شیر گی)كاربرد بتن متخلخل:  1جدول 

 های مصنوعیصخره روسازی با حجم ترافیک پایین

 هاتحکیم شیب های شهریها و خیابانها، کوچهجاده

 روهاها در پیادهشبکه درخت روهاها و پیادهگذرگاه

 های هیدرولیکیسازه های پارکینگمحوطه

 ها در روسازیلبه زهکش رویه محوطه تنیس

 های صوتیعایق لیزیراساس برای روسازی بتن معمو

 دیوارهای باربر (حیاط خلوت) پاسیو

 

 .مشاهده نمایید 5همچنین می توان خواص مکانیکی بتن بی صدا را در جدول 
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 خواص مکانیکی بتن بی صدا:  2جدول 

 

توان زمان هیدراتاسیونی میهای کنندهها و تثبیتالبته با استفاده از کندگیرکننده. متر است میلی51کارایی کمتر از  خواص بتن تازه

 .برابر افزایش داد  /5را تا 

 تخلخل و چگالی

 

متر که  میلی55درصد، قادر خواهد بود حجم آب بارانی به شدت 51متر و تخلخل میلی55 یک روسازی با ضخامت 

 .شود را در فضای خالی خود ذخیره نماید طور مداوم باریده می به

 .متر بر ثانیه متغیر استسانتی 5/ تا  5/1طور معمول بین به بی صدا در بتن آب نرخ جریان نفوذپذیری

 مگاپاسکال متغیر است 56تا  5/1مقاومت فشاری بین مقادیر  مقاومت فشاری

 مقاومت خمشی

 

 . مگاپاسکال متغیر است 6/1تا  مقاومت خمشی در بتن متخلخل عموماً بین 

 .ل و نسبت سنگدانه به سیمان بر مقاومت خمشی  موثر هستندهای متعددی مانند درجه تراکم، تخلخپارامتر

 .گزارش شده است 511×1 -8در محدوده  انقباض بتن 

مقاومت در برابر 

سیکل ذوب و 

 یخبندان

بتن ( با سرعت یک چرخه در روز)چرخه ذوب و یخبندان 61نتایج حاکی از آن است که پس از . سال است 1 

 نماید،ینامیکی خود را حفظ میدرصد مدول د05متخلخل بیش از 

مقاومت در برابر 

 سایش

ها بویژه هنگام علت بافت زبر و ناصاف این نوع بتن و ساختار متخلخل و باز آن، سایش و جداشدگی باالی سنگدانهبه

 . ساز باشدتواند مشکلروبی از سطح روسازی میبرف

 

 

  مدل رفتاری بتن بی صدا

-خمیری -شده مدل رفتاری بتن بی صدا در فضای تنش و بر اساس تئوری ترکیبی ارتجاعی چهار چوب کلی  مفهوم ارائه

از مهمترین فرض هایی که در این روابط تاثیر گذار هستند این است که اوالً کرنش ها بسیار . شکست می باشد -خسارت

در این صورت می توان . ندکوچک بوده و ثانیاً کرنش ارتجاعی، خسارت شکست و خمیری از یک دیگر منفک می باش

 :( 0لواسانی )نوشت

( )                                                                                        dafrplel    

در معادله فوق نرخ کرنش ارتجاعی ، خمیری، شکست و خسارت به ترتیب از روابط ارتجاعی، خمیری، شکست و خسارت 

 :حال می توان معادله افزایشی تنش را بر حسب کرنش چنین نوشت. به می شودمحاس

(5)                                                                         
plfrdael DDD    :)(  

plخسارت و شکست در نواحی غیر خطی از عوامل اسکالر  -از سوی دیگر برای جدا سازی رفتار خمیری
  ،fr

 da، و 

استفاده می شود که رابطه بین این عوامل به صورت
1 plfrda 

 .است 

 :سختی ها و کرنش خمیری بدست می آید(5)و(  ) ،(1)حال بر اساس این تفکیک و معادله های 

(1) 

                
 





 dadaD 2  ، 

 





 frfrD 2،  







 plpl


 

به منظور درک بهتر و بررسی مناسب عملکرد تا بع پتانسیل در فضای تنش اصلی، می توان : بی صداتابع پتانسیل نوین بتن 

و متحد  با تابع  در این مختصات سطح پتانسیل نوین یکپارچه. دستگاه وسترگارد پیاده سازی کردتابع مذکور را در مختصات 
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تابع پتانسل نوین به شکل زیر تعریف می . پتانسیل بوده و براساس تغییر ناپذیرهای تانسور تنش اصلی و انحرافی بوده است

 :شود

( )                                                                                                          frdapl 
 

 

برای ساخت این تابع . جمله شکست تابع پتانسیل می باشد frجمله خسارت و daجمله خمیری،  PLکه در آن 

 .پتانسیل نیاز به ساخت تک تک این جمله ها می باشد که ذیالً تشریح می شود

با توجه به داده های آزمایشگاهی سطوح پتانسیل خمیری که شباهت : ل بتن مسلحساخت جمله خمیری تابع پتانسی

 :زیادی به سطوح جاری شدگی و انهدام مصالح دارند می بایست دارای خواص زیر باشد
 تابع پتانسیل خمیری می بایست به درستی منحنی های نصف النهاری و سطح تنش انحرافی را نشان دهند لذا این تابع را( الف

 .به دو جمله نصف النهاری و انحرافی مطابق زیر  تفکیک می گردد

(5)                                                                                 
),()( 322,11, JJI PLPLpl 

 

 1PLتولید جمله نصف ا لنهاری تابع پتانسیل خمیری

ضیحات قبلی اشاره شد این جمله تابع فشار هیدرو استاتیکی بوده و از دو جزء ساخته شده و تو فوق همانطور که در رابطه

با تحلیل سطوح نصف النهاری تابع پتانسیل مالحظه می شود که این سطوح محدب بوده و می توان جزء اول این تابع را . است

تابع اول ضرب می -فشار، جزء دیگری در زیر و از سوی دیگر به منظور ایجاد حساسیت به. به صورت بیضوی در نظر گرفت

از همین رو به منظور تولید این .  استفاده شده است( در حالت ساده، خطی فرض می شود)گردد که از دو ترم سری توانی که 

 :تابع می بایست شرایط زیر ارضاء گردد

 .بتواند در شرایط خاص به فرم یک خط راست در آید(الف

 .اء کندشرایط تحدب را ارض( ب

 .سطحی هموارداشته باشد( ج

 (1IAi. )قابلیت مقیاس شدن را بر روی محور فشار هیدرو استاتیکی داشته  باشد(د

 بر اساس این پیشنهاد نقطه ای بر روی محور هیدرو استاتیکی تعریف می گردد که به آن نقطه سالمت
اگر . گفته می شود  

تنش آن نقطه برابر  sss  در نظر گرفته شود جمله خطی نصف النهاری به شکل,, si IA 31  در . در می آید

واقع تابع نصف النهاری می بایست حول این نقطه نوشته شود لذا می بایست تابعی از جمله  si IA 31 با مطالعه . باشد

 :را به شکل زیر باز نویسی کرد تابع می توان زیر تابع بیضوی نصف النهاری

(8) 
                                                                    siisipl IABIA  33 1

2

1
2  

جهت آن که بتوان یک تابع که دارای خاصیت یکسان در فشار یا کشش باشد یا رفتارش در فشار و کشش متفاوت باشد بایست 

است  iCاز این رو از ترم دو جمله ای که از درجه ) تابع می باشد  کنترل کننده چولگیجزء دوم را به تابع ضرب نمود که 

 (:استفاده می شود

                                                           
8
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 سطح نصف النهاری: 2شکل 

در این بخش با استفاده از مفهوم تحدب، تابع :برای بتن بی صدا 2PLیریتولید جمله انحرافی تابع پتانسیل خم

بر طبق نظریه خمیری و تحدب این سطح بین دو حد محدود است، یکی حد باال یا . پتانسیل خمیری انحرافی تولید می گردد

 .کرانه فوقانی و دیگری حد پایین یا کرانه تحتانی

(6)                                                       

))(coscos( jjpl b
J

J
aJ  

3
2

31
3
1

22

 
 به طوریکه

3
0

2
330 

 jj ba ;
 

jaدر تفسیر رفتار ضریب 
باید افزود که این ضریب در حد خود یعنی  

582 /ja
، رفتار منحنی را شکسته و خطی می 

و با مقدار صفرشکل دایره کامل را بیان کرده و در دیگر مقادیر منحنی های . در می آورد  کند و به شکل مثلثی یا شش وجهی

 تغییر شکل یافته متقارن سه محوره را تولید میکند

 

 25.1jaوقتی 2PLتولید تابع:3شکل 

 

0.5iA 3 0.5s   2iB  1iD 
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به دو سهم کششی و فشاری تقسیم می شود، که  daتابع پتانسیل خسارت  :بی صدا جمله خسارت تابع پتانسیل بتن 

قانون اول ارزیابی معیار خسارت را در حالت کششی و فشاری دارد و وابسته به روابط خمیری نمی باشد و شامل معیار 

 :خردشدگی و ترک خردگی است

(0)                                                                          crackingdacrashingdada 111  

( 1)                                                                      tC n

tt

n

ccda PHPH   111 

 

1که در آن  tc PP  و

,)( 11 











cd

c

H





        

eI
E

1

21 





 cPدر این معادله(. 5شکل )می باشد 

پتانسیل  capترم دوم. ضرایب اسکالر بوده که اثر خسارت را روی تغییر شکل های کششی و فشاری نشان می دهد tPو

خسارت حجمی است، که به منظور محاسبه اعمال خسارت و برای به روز رسانی کاهش سختی، به ویژه هنگامی که تنش ها بر 

حجمی در طول     این تابع ارائه دهنده یک پوش.  یدرو استاتیک بارگذاری می شوند در نظر گرفته می شودروی محور ه

این تابع  از مدل های پوش بیضوی الهام گرفته شده .  انتقال در محور هیدرواستاتیکی با متغیر زوج داخلی حجمی می باشد

می توان متغیر  مزدوج داخلی را به صورت زیر  063 در      بر طبق نتایج آزمایشگاهی رزنده (Contrafatto L., 2006) ،است 

  (Resende L., 1987)تعریف کرد 

(  )                                                                                             
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 :که در آن
va :خسارت حجمی سه بعدی ایزوتروپیک. 

: D نرخ فشردگی 

a :بیشینه درجه پارامتر فشردگی 

i

Sc

A
I

3
1  :حد تنش هیدرو استاتیکی. 

 
 تابع سخت كرنشی در تابع پتانسیل خسارت: 4شکل
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بنابراین تابع پتانسیل شکست بر اساس رفتار شکست مالحظه شده : fr کست تابع پتانسیل بتن مسلحساخت جمله ش

 .ارایه می شود

( 5) 
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2
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fr
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 آن

IK :فاکتور شدت تنش مود باز شدگی است. 

IIK :فاکتور شدت تنش مود برشی است. 

IIIK :فاکتور شدت تنش مود پارگی است. 

ICK :چقرمگی مودهای شکست می باشد.. 

  .ثابت های مصالحی هستند: ,,,

 
 شکل سه مود شکست: 6شکل 

 :ورت زیر در می ایدمدل نهایی تنش كرنش بتن بی صدا به ص
(13)  
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 :بتن بی صدا خستگی در مکانیکیمشخصات 
ای ای وجود دارد از اهمیت ویژهدرک این موضوع که تفاوت اساسی بین ماهیت بارگذاری استاتیکی، دینامیکی، خستگی و ضربه

صورت زمان است، البته به نوعی از بارگذاری که به صورت بارگذاری پایدار در طولدر حقیقت بار استاتیکی به. برخوردار است

در چنین شرایطی حداکثر ظرفیت تحمل بار، مقاومت . گرددتدریجی و به آرامی افزایش یابد نیز بار استاتیکی اتالق می

ای و ضربه بارهای. یابدبارگذاری دینامیکی در طول زمان و با تغییرات شرایط دلخواه تغییر می. شوداستاتیکی نامیده می

شود که بارگذاری خستگی به شرایطی اتالق می. شوندای از بارگذاری دینامیکی محسوب میخستگی عموماً جزء شرایط ویژه

 .بار به گسیختگی برسد 11 تحت آن شرایط یک جسم تحت تعداد تکرار حداقل 

تر از مخرب، ممکن است گسیختگی در تعداد بار کمدر شرایط بارگذاری با سطح تنش بسیار باال مانند زلزله یا سایر رویدادهای 

به هر حال در این تحقیق منظور . شودعنوان خستگی با تعداد تکرار پایین محسوب میصورت بهتکرار رخ دهد که در این 11 

 .های با تعداد تکرار باال استاز خستگی این نوع از بارگذاری نبوده و خستگی جز دسته

های  تواند منجر به آسیب های متناوب حاصله می قرار دارند، تنش( متناوب)ر معرض بارهای تکراری در زیر ساختهایی که د

های بسیار ریز  تر از استحکام نهایی ماده، این آسیب های کامالً پایین حتی در تنش. فیزیکی بسیار کوچکی در ماده شوند

انباشتگی تا  (165 جاهد مطلق، حمید رضا،)و (Dowling N.E2007)های پیوسته، انباشته شوند توانند با اعمال سیکل می

به فرآیند آسیب و تخریب . های کوچک به یک ترک تبدیل شده و باعث ایجاد تخریب گردد افتد که آسیب زمانی اتفاق می

ث ایجاد های متناوب، باع دلیل استفاده از واژه خستگی این است که تنش. شود ناشی از بارگذاری متناوب، خستگی اتالق می

عنوان فرآیندی تدریجی تعریف  خستگی به. شوند ای در توانایی مقاومت ماده در برابر تنش می تغییر محسوس و قابل مشاهده

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 
 

در بتن این تغییرات اساساً مرتبط با رشد . شود که بازتابی از تغییرات داخلی دائمی سازه تحت تأثیر بار تکراری است می

در رویکرد ماکروسکوپی و بررسی بصری این . نتیجه آن یک کرنش غیر قابل بازگشت است های داخلی است که تدریجی ترک

 .صورت تغییر در خواص مکانیکی ماده قابل تفسیر استتغییرات به

درصد مقاومت استاتیکی برای انواع بارگذاری فشاری، کششی و 55در بتن بی صدا تحت بار تکراری در سطح تنش حدود 

در مبحث خستگی بتن عوامل متعددی مانند، دامنه تنش، تاریخچه . میلیون تکرار بار را نیز مشاهده نمود1 توان تا خمشی می

ها های ماده، گرادیان تنش و کرنش دخیل هستند که تمام این عوامل در فرآیند انجام آزمایشبارگذاری، نرخ بارگذاری، ویژگی

 . درستی کنترل شوندباید به

 -توان تأثیر محدوده تنش را توسط نمودار یا منحنی تنششود میمشاهده می 3که در شکل گونه همانمحدوده تنش 

متر و طول میلی55 ×55 این منحنی از روی آزمایش خستگی بر روی نمونه منشوری با ابعاد . خستگی، مورد ارزیابی قرار داد

. هرتز انجام گرفته است 5/3یش برمبنای فرکانس همچنین آزما. دست آمده استای بهصورت بارگذاری سه نقطهمتر به /55

مگاپاسکال   5/1روزه 56های آزمایشگاهی برای سن و متوسط مقاومت فشاری نمونه 55/1نسبت آب به سیمان نمونه بتنی 

              روزه قرار داشته است 111و  51 ها در حین انجام آزمایش در محدوه گزارش شده است و از طرفی سن نمونه
(Shah S.P,1997) 

 
 (Shah S.P,1997)مقاومت خستگی خمشی بتن معمولی:  شکل 

به مقاومت استاتیکی و محور افقی تعداد تکرار تا لحظه ( Smax)گر نسبت تنش حداکثرمحور قائم نمایان 3در شکل 

آید دست میهای تنش بهسبتالبته الزم به ذکر است حداکثر تنش بر اساس ن. دهدگیسختگی را بر مبنای لگاریتمی نشان می

 .است 5 و تنش استاتیکی همان مدول گسیختگی

توان این واقعیت را دریافت که با افزایش تعداد تکرار بارگذاری، مقاومت خستگی می3در شکل  cو  aهای با مشاهده منحنی

خطی  13 تا  15 بین تعداد تکرار ، برای بتن تقریباً S-Nتوان مشاهده نمود که نمودارهای همچنین می. یابدبتن کاهش می

میلیون، هیچ حد تحملی را برای  1 تواند داللت بر این واقعیت داشته باشد که تا تعداد تکرار این مشاهده می. و کاهنده است

ور توان تصشد برای بتن نمیعبارت دیگر هیچ سطح تنشی که در آن تعداد تکرار بار نامحدود بابه. توان تعریف نمودبتن نمی

های خستگی بین حاصل نتایج آزمایش 5 -5شکل . توان تأثیر دامنه تنش را تبیین نمودمی cو  aهای از مقایسه منحنی. نمود

کاهش مقادیر حداکثر و حداقل بار در تعیین سطوح تنش سبب افزایش . باشددرصد می 5 و  35دامنه حداکثر و حداقل 

 . گرددشخص میمقاومت خستگی برای یک تعداد تکرار بار م

این طبیعت . های استاتیکی از پراکندگی باالتری برخوردار استهای خستگی در مقایسه با آزمایشنتایج مربوط به آزمایش

تواند بهترین شرایط را برای استفاده از اصول احتماالت، دست آمده است، میهای خستگی بهذاتی آماری که از نتایج آزمایش

ها قابل ایطی که در آن حداکثر، حداقل و تعداد تکرار بار مشخص باشد، احتمال شکست از نتایج آزمایشفراهم نماید، برای شر
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مربوط به  S-Nبا تکرار این حالت برای تعداد تکرارهای دیگر، برای هر نسبت تنش مشخصی نمودار یا منحنی . تخمین است

. درصد احتمال گسیختگی یا شکست هستند51متعلق به  c و aنمودارهای  3توان ترسیم نمود در شکل احتمال شکست را می

 .درصد است61متعلق به احتمال شکست  65/1در نسبت تنش  bدرصد احتمال شکست و نمودار d ،5نمودار 

حداکثر تنش فشاری، کششی یا خمشی برای تعداد تکرار یک میلیون بارگذاری برای طیف مختلف  6با استفاده از شکل 

توان با ای که برای تحمل یک میلیون تکرار بار طراحی شده است، میبا مدنظر قرار دادن سازه. ل تعیین استها قابحداقل تنش

درصد تنش 5 برای مثال در صورتی که مقدار تنش حداقل . داشتن حداقل مقدار تنش، حداکثر آن را نیز محاسبه نمود

 . دست خواهد آمدیی استاتیکی بهدرصد مقاومت نها53استاتیکی باشد، مقدار تنش حداکثر معادل 

 
 (09شیر گیر )مقاومت خستگی بتن معمولی در فشار، كشش و خمش. 8شکل 

ای بتن سازه. شودسازی اتخاذ میهای خستگی بسیاری از فرضیات سادهدر آزمایشگاه برای انجام آزمایش: تاریخچه بارگذاری

که بتن تحت تأثیر در حال حاضر اطالعی در خصوص این. گیردمی های متنوعی قرارطور تصادفی تحت بارگذاریاست که به

بینی تأثیر مقادیر متفاوت تنش حداکثر پیش. های تصادفی و غیریکنواخت چه پاسخی خواهد داد، در دسترس نیستبارگذاری

بر . ثابت انجام شده است های خمشیهای با تنشکارانه، بر اساس فرضیه ماینر و از طریق آزمایشطور تقریبی و نه محافظهبه

اساس این قانون زمانی که 

r

r

n

N
 1

   Nrتعداد بارگذاری اعمال شده در یک شرایط تنش ویژه و  nrجایی که در آن ) 

 .دهد حاکم استکه گسیختگی رخ میتعداد تکرار بار تا زمانی

استراحت و بارگذاری ماندگار بر روی رفتار خستگی بتن انجام ( زمان)مطالعات و تحقیقات اندکی بر روی موضوع تاثیر دوره 

ها در بین فرآیند های آزمایشگاهی نشان داده است که زمان استراحت و بارگذاری ماندگار بر روی نمونهآزمون. شده است

های تحت یش روی نمونهنتایج حاصله بر اساس آزما. تواند تاثیر فزآینده بر روی مقاومت خستگی بتن داشته باشدخستگی می

 .(Shah S.P,1997)بارگذاری پایدار با سطح تنش پایین استوار بوده است

. تواند تاثیر مخرب بر عمر خستگی بگذارددرصد مقاومت استاتیکی باشد، می 35ها باالتر از زمانی که سطح تنش بر روی نمونه

دهد دست آمده است، نشان میهای اشاره شده بهتایج آزمایشاین تأثیرات متناقض از تاثیر خزش بر روی عمر خستگی که از ن

های های با سطوح باال باعث افزایش ترککه تنش ماندگار با سطح پایین باعث افزایش مقاومت استاتیکی و از طرف دیگر، تنش

 .شودریز و در نتیجه گسیختگی در برخی شرایط را سبب می

 (فرکانس بارگذاری)نرخ بارگذاری 

تکرار بار در دقیقه نشان داده است که اثرات تغییرات  011تا  31ت زیادی در خصوص تغییرات فرکانس بارگذاری از مطالعا

برای سطوح تنش . درصد ناچیز است 35های تحت آزمایش خستگی برای سطح تنش پایین فرکانس بارگذاری بر روی نمونه

در چنین شرایطی، تاثیر خزش . رفتار خستگی مشاهده شده است باالتر تاثیر واضح و مشخصی از فرکانس بارگذاری بر روی

 .(Shah S.P,1997)گرددیابد و منجر به کاهش در مقاومت خستگی با افزایش نرخ و فرکانس بارگذاری میبسیار اهمیت می

تحت چه  که نمونهنظر از ایندرصد، صرف 51تکرار بار و احتمال شکست  18 مقاومت خستگی برای عمر :مشخصات مواد

متغیرهای زیادی مانند مقدار . درصد مقاومت نهایی استاتیکی خواهد بود 55باشد، حدوداً ( فشاری، کششی و خمشی)نوع باری 
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آوری، سن بتن در زمان بارگذاری، فضای خالی موجود و نوع سنگدانه که مقاومت سیمان، شرایط عملبهسیمان، نسبت آب

 .هند بر روی مقاومت خستگی بتن نیز با همان نسبت تاثیرگذار استداستاتیکی را تحت تاثیر قرار می

های اولیه، همانند رفتار بتن تحت بار ثابت، کرنش بتن در طول بارگذاری تکراری، فراتر از آن بارگذاری:بی صدا كرنش بتن

 .واهد بودتر و باالتر خمقدار کرنش در زمان گسیختگی خستگی با کاهش حداکثر تنش بیش. گرددایجاد می

 

 :نتایج

نتایج این . آمده است 5روزه در جدول 56نتایج  مربوط به مقاومت فشاری، خمشی و نفوذپذیری بتن متخلخل برای سن 

، (کنترلی، حاوی نانو سیلیس، حاوی میکرو سیلیس و حاوی نانوتیتانیا)های بتن بی صدا  جدول متعلق به چهار گروه از نمونه

 . است
 های معمولی و حاوی افزودنی های مقاومت فشاری، خمشی و نفوذپذیری برای نمونه مایشنتایج آز. 2جدول  

 نفوذپذیری

 (بر ثانیه متر میلی)

عالمت  (مگاپاسکال)مقاومت فشاری (مگاپاسکال)مقاومت خمشی

 اختصاری
درصد 

 بهبود

انحراف 

 معیار

درصد  میانگین

 بهبود

انحراف 

 معیار

 میانگین

01/55  1 85/1  65/5  1 51/  11/ 1  PPC 

 5/55  56  8/1  8 /1     61/1   5/   PCNS1 

 3/5     65/1   1/  50 58/  61/ 8  PCNS3 

05/ 0  58 8 /1    /   6 50/5  15/ 0  PCNS5 

11/ 6   5 81/1  13/   1 58/  83/ 6  PCNS7 

 5/ 6  3 3 /1  18/1  51 80/1   1/ 8  PCMS3 

05/ 3   5 30/1  5 /1  1  51/  51/ 3  PCMS5 

51/ 3   1 31/1   5/1  53 68/  01/ 8  PCMS8 

15/55  5-  8 /1  31/5   -  31/  01/ 5  PCNT1 

درصد میکروسیلیس برای کسب مقاومت فشاری 5درصد نانوسیلیس معادل استفاده از 1دهد که استفاده از  نتایج نشان می

درصد میکروسیلیس را نتیجه داده 5تفاده از درصد نانوسیلیس نتایج بهتری از اس اما در مقاومت خمشی حتی استفاده از . است

از دو   درصد میکروسیلیس تقریباً بیش5درصد افزودنی نانوسیلیس نسبت به بتن متخلخل حاوی  بتن متخلخل حاوی . است

به تری نسبت  عبارت دیگر استفاده از افزودنی نانوسیلیس، در مقاومت خمشی بهبود بیش به. برابر بهبود نتیجه نشان داده است

به تعبیر دیگر نقش . باشد مقاومت فشاری را نتیجه داده است که این امر در بتن متخلخل حاوی میکروسیلیس بلعکس می

برای هر دو نوع بتن حاوی افزودنی نانو و میکرو .تر از مقاومت خمشی استمیکروسیلیس در بهبود مقاومت فشاری برجسته

 .تری را نشان داده است تر از آن نتایج ضعیف ر بیشدرصد بدست آمده و مقادی5سیلیس درصد بهینه، 
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که آزمایش مقاومت خمشی جهت ارزیابی مقاومت پیوندی بین خمیر سیمان و سنگدانه انتخاب شده است و تا  نظر به این

نتایج  حاصله  توان ادعا نمود که توسط این آزمایش ارزیابی خوبی از مقاومت ناحیه انتقال داشت، بنابراین با توجه بهحدودی می

نتایج . تری از میکروسیلیس در تقویت ناحیه انتقال داردتوان اذعان داشت که افزودنی نانوسیلیس نقش بسیار برجستهمی

های حاوی نانوسیلیس حکایت از این واقعیت دارد که حداکثر بهبود مقاومت برای  های فشاری و خمشی برای نمونه آزمایش

گونه که اما در مورد استفاده از میکروسیلیس همان. درصد ثبت شده است6 مقاومت فشاری درصد و برای 58مقاومت خمشی 

 .اشاره شد این وضعیت متفاوت است

 

 نمودار تغییرات تخلخل در سه بخش فوقانی، میانی و تحتانی نسبت به تخلخل: 0شکل 
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