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چکیده
در این مطالعه به جای ویبراتورهای معمولی از امو اج فراصوت تحت تاثیر ارتعاشات مکانیکی استفاده شده است.
هدف از کاربرد امواج فرا صوت با فرکانس های متغیر در حین بتن ریزی بررسی نقش ارتعاش القا شده بر بتن و
اجزای ریز ساختاری آن به واسطه امواج تولید شده توسط نوعی ترانسدیوسر میباشد .استفاده از امواج فرا صوت
با عث کاهش تخلخل بتن در حد مولکولی و همچنین حذف ریز جدایش و جلوگیری از ترکها و بهبود کیفیت
سطحی بتن میشود .در این مطالعه همچنین اثر میکروسیلیس به همراه سرباره کوره ذوب آهن نیز مورد
بررسی قرارگرفت که نمونههای مکعبی بتن با درصدهایی مختلف از این مواد با استفاده از امواج فراصوت
ساخته شد .سپس با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ،مقادیر این تاثیرات پیش بینی و با نتایج آزمایشگاهی
مقایسه شد .نتایج به دست آمده نشان داد که استفاده از موج فراصوت باعث افزایش %81مقاومت  65روزه
نسبت به شاهد خواهد شد .همچنین شبکه عصبی جوابهای بسیار نزدیکی به نتایج حاصل از آزمایشها دارد
که نشان دهنده توانایی این مدل برای پیش بینی رفتار یک ماده میباشد.
واژگان کلیدی :امواجفراصوت ،میکروسیلیس ،سرباره کوره ذوب آهن  ،مقاومت فشاری بتن
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مقدمه
مقاالت در کل ارتعاش حرکت ذرات یک جسم االستیک در جهات متضاد به طور تناوبی از مکان تعادلی به طور دوره ای در
زمان است.فرکانس ویبراتور ،کلیدی است که ما را قادر می نماید بتن تازه را به بتنی یکپارچه تبدیل نمائیم .در صورتیکه
فرکانس ویبراتور خیلی کم باشد ،ویبراتور به درستی نمی تواند بتن را یکدست و یکپارچه نماید و چنانچه فرکانس ویبراتور
خیلی زیاد باشد ،به علت ازدیاد هوای داخل بتن ،مقاومت آن در برابر خرابیهای ناشی از سیکل های انجماد و ذوب شدن تاثیر
قابل مالحضه ای پیدا می کند .همچنین ویبراتورهای مکانیکی هر چند هم دارای فرکانس مناسب باشند هیچگاه قادر به
کاهش تخلخ ل بتن و همچنین افزایش تراکم آن بصورت کامل و در سطح ریز ساختاری و مولکولی نمیباشند.به دالیل فوق
الذکر ،تصمیم بر آن شد که یک بازنگری دقیق در ویبراتور در عملکرد قالبهای خود ویبره ،ویبراتورهای دستی و ویبراتورهای
نصب شده بر روی قالبهای رونده از جمله مخصوص ساخت پیاده روها و کف خیابانهای بتنی صورت پذیرد.به همین علت از
امواج فراصوت برای ویبره بتن بجای ویبراتورهای معمولی استفاده شد .در زمینه تاثیر امواج فراصوت برای عملیات ذوب در
زمینه ریخته گری و متالوژی مورد استفاده قرار گرفته است که از جمله میتوان به مطالعات آقای اسکین اشاره نمود ،که به
نتایج قابل قبولی در زمینه ریخته گری ،جهت افزایش استحکام و مقاومت در برابر خوردگی قطعات تولید شده با استفاده از این
روش دست یافته است.
یکی از راههایی که برای رفع مشکالت ناشی از ضعف بتن در کاربردهای خاص مطرح شدهاست ،استفاده از پوزوالنها
است.پوزوالن ها مواد مکمل سیمان هستند که در مقادیر نسبتاً زیاد به بتن افزوده میشوند .پوزوالن مادهای طبیعی یا مصنوعی
به صورت ذرات ریز فعال حاوی سیلیس و آلومین است که خاصیت چسبندگی این مواد بسیار کم یا هیچ است ،اما در حضور
رطوبت با آهک واکنش شیمیایی میدهند و به تشکیل سیلیکاتکلسیم هیدراته با خصوصیات چسبندگی منجر میشود.
میکروسیلیس 1بهعنوان یک ماده پوزوالنی سالهاست که در صنعت بتن مورد استفاده قرار میگیرد .میکروسیلیس یک
محصول جانبی از فرآیند ذوب در صنعت سیلیسیم و فروسیلیس میباشد .از کاهش کوارتز با درجه خلوص باال به سیلیس در
دمای  0222درجه سانتیگراد بخارهای  SiOتولید میشود که در نواحی با درجه حرارت پایینتر اکسید و متراکم شده و به
ذرات کوچک متشکل از سیلیس غیربلوری تبدیل می شود .محصوالت جانبی تولید فلز سیلیسیم و آلیاژهای فروسیلیس دارای
محتوای  56درصد سیلیکون یا بیشتر میباشد که حاوی  16-56درصد سیلیس غیربلوری میباشد .محصول جانبی تولید آلیاژ
فروسیلیس دارای  62درصد سیلیکون است که حاوی سیلیس بسیار پایینتر و خاصیت پوزوالنی کمتری میباشد .بنابراین
 SiO2محتوای میکروسیلیس وابسته به نوع آلیاژ تولید شده میباشد .دوده سیلیس به عنوان ماده افزودنی پوزوالنی که تا حد
زیادی در بهبود خواص مکانیکی مؤثر است ،شناخته شده است.
) ) Huang, CY, Feldman,1985نشان دادند که مالت بدون میکروسیلیس مقاومت کمتری نسبت به خمیر سیمان با
نسبت آب -سیمان مشابه دارد ،در حالیکه مالت با  % 02سیمان جایگزین شده با میکروسیلیس مقاومت باالتری نسبت به
خمیر سیمان -میکروسیلیس با نسبت آب به سیمان مشابه دارد )Gleize , 2003( .مقاومت فشاری مالت میکروسیلیس
دارای نسبت ( 8:8:5ماسه :آهک :میکروسیلیس+سیمان) را تعیین کرد .نتیجه گرفت که در مالت سیمان پرتلند ،میکروسیلیس
به طور عمده در حد فاصل خمیر -سنگدانه ،که در این محل غلظت باالی هیدروکسید کلسیم و تخلخل ،بیشتر از خمیر وجود
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دارد ،عمل میکند .در مالت سیمان پرتلند با میکروسیلیس ،آهک در خمیر سیمان مناسبتر است و هیچ مدرکی دال بر
غلظت میکروسیلیس در حدفاصل خمیر -سنگدانه وجود ندارد  )Mazloom, 2004( .مقاومت فشاری بتن با عملکرد باال،
حاوی میکروسیلیس را مورد بررسی قرار داد .مقادیر میکروسیلیس 82 ،5 ،2 ،و  % 86و نسبت آب به سیمان  2/06بود .نتایج
حاصل نشان داد که در سن  01روز ،بتن میکروسیلیس  % 08قویتر از بتن شاهد است و توسعه مقاومت فشاری مخلوط بتن
حاوی میکروسیلیس در سن  52روز ناچیز است .با این حال % 05 ،و  % 81افزایش مقاومت پس از یک سال در بتن شاهد
نسبت به مقاومت  01و  52روزه وجود دارد.
میزان تولید زیاد ،قیمت ارزان ،هزینههای نگهداری و انبارداری پایین و نیز کاهش آلودگیهای محیط زیستی از عوامل موثر در
تمایل به استفاده مجدد از سربارهها میباشند .امروزه در دنیا ،تحقیقات گستردهای برای بازیافت سربارهها انجامگرفته که منجر
به طرح راهکارهایی برای بازیابی و کاربرد آنها در بسیاری از پروژهها شده است .از این موارد میتوان به استفاده در سیمان
سرباره ای ،به عنوان سنگدانه در بتن ،راهسازی و روسازی راه ،خاکریز و مواد پرکننده محل قرضه اشاره کرد .به طور کلی
استفاده از سربارهی کوره ذوبآهن 1در بتن باعث :افزایش دوام بتن در برابر محیطهای خورنده ،کنترل انبساط ناشی از واکنش
قلیایی سنگدانهها و مقاومت اولیه کمتر ،می شود .در سالهای اخیر بیشتر تحقیقات در مورد سرباره مربوط به بتنهای چند
جزئی میباشد از جمله میتوان به تحقیقات (باقری )0282 ،اشاره نمود در این تحقیقات تأثیر استفاده از مواد مکمل سیمانی
مانند خاکستر بادی بسیار ریز ،خاکستر بادی و سرباره کورهی آهنگدازی به صورت دو جزئی و سه جزئی بر خواص مقاومتی و
دوام بتن با استفاده از آزمایش تعیین مقاومت فشاری در سنین  52 ،01 ،5و  812روزه بررسی شده است .نتایج نشان میدهد
برای بتنهای حاوی مقادیر مختلف سرباره کوره آهنگدازی استفاده از خاکستر بادی بسیار ریز در  5/6درصد باعث بهبود دوام
درازمدت بتن میگردد .با افزایش مصرف خاکستر بادی به  86درصد بهبود در دوام بتن بیشتر میشود .ضمناً کاربرد خاکستر
بادی بسیار ریز جز در مواردی که مقدار سرباره کم بوده (حدود  86درصد) باعث افت مقاومت فشاری در تمامی سنین میشود.
(عامری و شهابی شهمیری )0288 ،مشخصات سرباره کنورتور ذوبآهن اصفهان را برای استفاده در الیههای اساس و زیر اساس
روسازیها بررسی کردند .نتایج این آزمایشها نشان دادهاند که سربارهها دارای دوام و پایایی مناسب ،سختی زیاد ،قابلیت
استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف و ظرفیت باربری زیاد هستند و امکان استفاده در ساخت الیههای اساس و زیر اساس،
روسازی آسفالتی و بتنی ،باالست ،سنگدانه زیر تراورس و خاکریز وجود دارد )Karbati, 2012) .تأثیر جایگزینی مقادیر
مختلف پودر سرباره به جای سیمان پرتلند را در خواص بتن بررسی کرد .نتایج آزمایشها نشان میدهد که جایگزینی حدود
 86تا  06درصد سرباره به جای سیمان برای دستیابی به بتن با مقاومت و کارایی مناسب ،رضایتبخش است .همچنین با
افزایش پودر سرباره به جای سیمان پرتلند جمع شدگی سیمان سربارهای و مقاومت بتنهای ساخته شده با این سرباره در
برابر حملهی سولفاتها افزایش پیدا میکند.
یک شبکه عصبی مصنوعی ،مجموعهای از نرونهای به هم متصل در الیههای مختلف است که اطالعاتی را برای یکدیگر ارسال
میکنند .سادهترین شکل شبکه فقط دو الیه دارد ،الیه ورودی و الیه خروجی .شبکه ،شبیه یک سیستم ورودی  -خروجی
عمل میکند و ارزش نرونهای ورودی را برای محاسبه ارزش نرون خروجی مورد استفاده قرار میدهد .شبکه های عصبی
کاربردهای متفاوتی در علوم مهندسی دارد که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد  .از جمله مهمترین آنها شبکه چند
الیه پرسپترون با الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا است .شبکههای دیگری بدین منظور توسط محققین مختلف پیشنهاد
شده است که شبکه انتشار متقابل و مدل دینامیکی آقای عادلی را میتوان نام برد .هر نرون به وسیله یک دایره و ارتباط میان
هستند که در آن  nتعداد
نرونها با یک فلش نشان داده شده است .خروجی  yو ورودیها  x1 ،x0و  x2بردارهای
مشاهدات است .که این مدل به شبکه عصبی پیشخور معروف است.
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شکل -8مدل شبکه عصبی ساده پیش خور

ارتباط میان یک ورودی و خروجی به وسیله یک وزن  aکه بیانگر اهمیت نسبی ورودی مذکور در محاسبه ارزش خروجی است
نشان
مشخص میشود .نرون خروجی ،ارزش به دست آمده را با استفاده از یک تابع تبدیل یا فعال سازی(محرک) که با
است .یک
داده میشود ،پردازش میکند .در سادهترین شکل شبکه عصبی پیش خور ،تابع فعال سازی خطی مانند
شبکه عصبی پیش خور با دو الیه و تابع فعال سازی خطی مشابه مدل رگرسیون خطی چند متغیره است .نرونهای ورودی
همان متغیرهای مستقل هستند و نرون خروجی همان برآورد متغیر وابسته است .وزنهای مختلف شبکه نیز مشابه پارامترهای
مدل رگرسیون و جمله اریب نیز همان عرض از مبدأ یا جمله ثابت در مدل رگرسیون است .به طور کلی نقش نرونها در شبکه
عصبی پردازش اطالعات است و این امر در شبکههای عصبی مصنوعی به وسیله یک پردازشگر ریاضی که همان تابع فعال
سازی است ،انجام میشود .تابع فعال سازی میتواند خطی یا غیر خطی باشد .یک تابع فعال سازی ،بر اساس نیاز خاص
مسئلهای که قرار است به وسیله شبکه عصبی حل شود از سوی طراح انتخاب میشود .برای مثال ،زمانی که ارزشهای خروجی
مسئله تنها صفر و یک است ،دیگر استفاده از یک تابع فعال سازی خطی مناسب نیست و باید از توابع دیگری که بر اساس
مقادیر ورودی مختلف تنها مقادیر صفر و یک را نتیجه میدهند (مثل تابع آستانهای) استفاده کرد .برای بهره برداری واقعی از
توانایی شبکههای عصبی ،باید از توابع فعال سازی غیر خطی استفاده کرد .تقریباَ تمام شبکههای عصبی در بخشهایی از شبکه
از توابع فعالسازی غیر خطی استفاده میکنند .این مسئله اجازه میدهد که شبکه الگوهای غیر خطی مناسبی از مجموعه
دادههای پیچیده تولید کند .به صورت ایدهآل ،تابع فعال سازی باید پیوسته مشتق پذیر و یکنواخت باشد ،زیرا ،این مسئله
عمل پیدا کردن ضرایب مقتضی الگوریتم بهینه یابی را تسهیل میکند .رایج ترین تابع فعال سازی مورد استفاده در ادبیات
شبکههای عصبی ،تابع توزیع تجمعی لجستیک است :مقدار تابع لجستیک در محدوده صفر و یک قرار دارد .استفاده از توابع
کراندار برای باز تولید وضعیت فعال سازی نرون واقعی مغز انسان است .وقتی که تابع نزدیک به یک است ،نرون نسبت به
عالیم دریافتی بسیار فعال عمل میکند و وقتی تابع نزدیک به صفر است ،نرون به ندرت به عالیم دریافتی واکنش نشان می-
دهد .نتیجه شبکه ،مشابه یک مدل احتمالی الجیت دو تایی است .اگر تابع فعال سازی ،یک تابع توزیع تجمعی نرمال باشد ،در
آن صورت به یک مدل پرابیت دوتایی ایجاد میشود .با حضور یک متغیر وابسته بدون کران میتوان از یک تابع فعال سازی
استفاده کرد .همان طور که در شکل  0نشان داده شده است .در کاربردهای واقعی،
غیرخطی بدون کران مانند
ساختمان شبکه با یک الیه پنهان و یا بیشتر طراحی میشود .در این شکل

نشانگر وزن ارتباطی است که ورودی  iرا به

نرون یا واحد پنهان  jمتصل میکند و یک جمله اریب برای واحدهای پنهان است ،درحالی که  Bیک جمله اریب برای
واحد خروجی است .شبکههای عصبی پیش خور با یک الیه پنهان ،تابع فعال سازی لجستیک در الیه پنهان ،تابع فعال سازی
خطی در نرون خروجی و تعداد نرونهای کافی در الیه پنهان ،قادرند هر تابعی را با دقت دلخواه تقریب بزنند.
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شکل -0شبکه عصبی پیش خور با یک الیه پنهان

بر خالف واحدهای ورودی و خروجی ،واحدهای پنهان هیچ مفهومی را نشان نمیدهند و فقط یک نتیجه میانی در فرایند
محاسبه ارزش خروجی هستند .و مانند واحدهای خروجی رفتار میکنند .به این معنا که مجموع موزونی از متغیرهای ورودی
را محاسبه و سپس ،با استفاده از یک تابع فعال سازی که در بیشتر مواقع یک تابع لجستیک است ،نتیجه را پردازش میکنند.
برای پیدا کردن ارزشهای وزنهای شبکه از اصطالح یادگیری یا آموزش استفاده میشود .یادگیری دو نوع است .یادگیری
تحت نظارت و یادگیری بدون نظارت یادگیری با نظارت ،ارزشهای متغیر هدف که شبکه باید بر اساس ارزشهای متغیرهای
ورودی از طریق محاسباتش آنها را دوباره تولید کند ،مشخص و سپس خطای پیش بینی برای هر مشاهده ،به وسیله محاسبه
اختالف خروجی شبکه با ارزشهای متغیرهای هدف اندازه گیری میشود .پس از آن ،با استفاده از الگوریتمهای مختلف تکرار
(که مشهورترین آنها الگوریتم پس انتشار خطا است) وزنهای شبکه تعدیل میشود (اصطالحاً شبکه آموزش داده میشود) به
شکلی که خطای پیش بینی داخل نمونه که به وسیله مجموع مربعات خطایا میانگین خطای مطلق اندازه گیری میشود
حداقل شود .همین طور که وزنها با هر تکرار تغییر میکند (شبکه آموزش داده میشود) اصطالحاَ گفته میشود که شبکه در
حال یادگیری است .تخمین ضرایب یک شبکه عصبی به عنوان یک سیستم غیر خطی ،به آسانی تخمین پارامترهای مدلهای
خطی نیست .که ممکن است جوابهای بهینه نسبی متعددی برای حداقل کردن اختالف بین ارزش حقیقی متغیر خروجی و
ارزشهای به دست آمده از شبکه وجود داشته باشد که هیچ کدام از آنها بهترین جواب نباشند .مجموعه اولیه از وزنها می-
تواند در هر جایی روی محور  xنزدیک به یک مینیمم نسبی ،ماکزیمم مطلق یا نسبی و یا یک نقطه زینی ،به جای یک
مینیمم مطلق قرار بگیرد .بنابراین ،تخمین شبکه عصبی زمان بیشتری میبرد و استفاده از روشهای گوناگون را طلب میکند.
شبکههای عصبی مختلفی به منظور طراحی سازه به کار گرفته شدهاند .از جمله مهمترین آنها شبکه چند الیه پرسپترون با
الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا است .شبکههای دیگری بدین منظور توسط محققین مختلف پیشنهاد شده است که شبکه
انتشار متقابل و مدل دینامیکی آقای عادلی را میتوان نام برد ( M.Y. Rafiq,2001( .استفاده از شبکههای چند الیه
پرسپترون  0 (RBF)،و  (NRBF)1به منظور طراحی سازه پیشنهاد گردید .سپس مقایسهای بین آنها از نظر اینکه کدام یک
از سرعت آموزش بهتر و کدام یک هنگام استفاده راحتتر است انجام گرفت (Farzad Ahmadkhanlou , 2005) .یک
ساختمان چند طبقه طراحی کرد که هدف نهایی از طراحی آن وزن بهینه ساختمان بود .همچنین سازه در برابر نیروهای
طبیعی مانند باد زلزله قرار گرفت و قیدهایی که مورد آنالیز قرار می گیرند تنشها وتغییر مکان اعضا است .میزان بار ،

Radial Basis Function
Radial Basis Function

3

4Normalized
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خصوصیات مواد و شکل هندسی اعضا نیز نامعلوم و نادقیق هستند که با روش شبیه سازی مونت کارلو محاسبه شده است.
( (Muhammad. , 2003معادالت ساده بهینه سازی در قالب طراحی یک تیر بتن آرمه با تکیه گاه ساده را شرح داد .سپس
توسط این معادالت تیرهایی با اشکال متفاوت که تحت بارگذاری های مختلف قرار گرفتهاند طراحی بهینه شده و برای آموزش
یک شبکه عصبی استفاده شد .برای آموزش این شبکه ها از الگوریتم آموزش پس انتشار خطا و تابع تحریک سیگموئید و نرخ
آموزش  /28استفاده شد  (P. Hajela ,1991(.مقاله ای ارائه داد که در آن روابط نیرو_تغییر مکان در آنالیز استاتیکی سازه
را به کمک شبکه عصبی میتوان بدست آورد .
هدف از این مطا لعه افزایش مقاومت فشاری بتن توسط امواج فراصوت و پیش بینی رفتار بتن توسط شبکه عصبی مصنوعی
است .بر این اساس در این کار آزمایشگاهی تعداد  80طرح با درصدهای مختلف میکروسیلیس ،سرباره و  86ثانیه شوک توسط
دستگاه تولید کننده امواج فراصوت به بتن  ،زده شد و همچنین برای هر طرح اختالط ،جهت اندازهگیری مقاومت فشاری ،0
 01 ،5و  65روزه هر کدام سه نمونه مکعبی  ،82 cmتهیه شد و سپس نتایج بدست آمده از روش آزمایشگاهی توسط شبکه
عصبی مصنوعی انتشار برگشتی در نرم افزار متلب بدون قفل ،مدل گردید.
روش تحقیق
مواد مصرفی
در این طرح آزمایشگاهی موادی که مورد استفاده قرار گرفت به شرح زیر بودند:
جهت استفاده از بهترین مصالح موجود در منطقه ،مصالح درشت دانه معدن چلیچه و برای ریز دانه مصالح ترکیبی ماسه
شکسته مالتی معدن شهرکرد و چلیچه (منطقه چهارمحال و بختیاری) با نسبت  62درصد ،مورد تایید قرار گرفت پس از آن
سنگدانههای روی هر الک با دقت  2/8گرم وزن شدند و محاسبات بر اساس درصدهای عبوری انجام گرفت .پس از محاسبه
درصد تجمعی عبوری از الکها اطالعات بدست آمده با شرایط دانهبندی ( ASTM C33مشخصات استاندارد برای
سنگدانههای بتن) برای درشتدانه و ریز دانهها مقایسه و منحنی دانهبندی ترسیم شد(شکل )0و (شکل .)1با توجه به
نمودارها ،مصالح در محدوده مناسب قرار دارند و از نظر دانه بندی برای استفاده در ساخت بتن مناسب میباشند .الزم به ذکر
است که بزرگترین بعد درشت دانه  80/6میلیمتر بوده و مدول نرمی مصالح ریز دانه  0/1است .آزمایش جذب آب و وزن
مخصوص مصالح ریز دانه مطابق با استاندارد  ASTM C128و درشت دانه مطابق با استاندارد  ASTM C127انجام شده
است .برای این منظور یک کیلوگرم از مصالح انتخاب شده و با توجه به استاندارد ،جذب آب و وزن مخصوص مصالح محاسبه
شد .میزان جذب آب برای مصالح درشت دانه  2/6درصد و برای مصالح ریز دانه برابر با  8/1بدست آمد .همچنین وزن
مخصوص مصالح ریز دانه  0/5و مصالح درشت دانه  0/66کیلوگرم بر متر مکعب میباشد .آزمایش درصد رطوبت طبیعی مطابق
با استاندارد  ASTM C566انجام شد که درصد رطوبت طبیعی مصالح ریز دانه  8/0درصد و مقدار رطوبت طبیعی مصالح
درشت دانه  2/26درصد بود .مقدار جذب آب و رطوبت طبیعی در طرح اختالط لحاظ شده است.
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شکل  -0دانهبندی مصالح ریز دانه

شکل  -1دانهبندی مصالح درشت دانه

سیمان استفاده شده در این آزمایش ،سیمان پرتلند تیپ  8-106از کارخانه سیمان شهرکرد میباشد .که مشخصات شمیایی و
فیزیکی این سیمان در جدول  8و  0آمده است.
جدول  -8مشخصات شیمیایی سیمان شهرکرد (تیپ )8-106
F.CaO

Total
alkalin

L.O.I

SO3

MgO

CaO

Fe2O3

Al2O3

SiO2

مرجع

≤8/02

≤2/5

≤8/02

≤0/2

≤8/56

51/12-56/02

0/12-0/56

6/8-6/1

02/5-08/0

سیمان شهرکرد

جدول  -0مشخصات فیزیکی سیمان شهرکرد (تیپ )8-106
Autoclave
Expansion

Setting Time
Biain

)Compressive strength (kg/cm2
)(min

مرجع

%

 01روزه

 5روزه

 0روزه

نهایی

اولیه

()cm2/gr

≤2/0

≤622

≤022

≤022

882-852

16-882

≤0222

آب مصرفی در این آزمایش آب شرب شهرکرد بوده .مشخصات آب مصرفی در جدول  0آورده شده است.
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جدول  -0مشخصات آب مصرفی
سختی کل )(mg/lit

سولفاتها )(mg/lit

کلروها )(mg/lit

PH

026

05

12

5/ 5

میکروسیلیس مصرفی در این آزمایش ،محصول شرکت ساختمان شیمی میباشد  .در جدول  1و  6مشخصات میکروسیلیس
آورده شده است.
جدول  -1ترکیبات شیمیایی میکروسیلیس مصرفی
میکرو سیلیس

SiO2

Al2O3

Fe2O3

MgO

SO3

K2O

Na2O

CaO

50/0

8/8

2/16

8/8

2/5

2/5

2/0

8/0

شکل  -6میکروسیلیس مصرفی
جدول  -6مشخصات کلی میکروسیلیس مصرفی
استاندارد

ASTM C1240
خاکستری

حالت فیزیکی

پودر

وزن مخصوص

0/0 gr/cm3

وزن مخصوص ظاهری

062-022 gr/cm3

رنگ

میزان خلوص

>52%

درصد رطوبت

< %0

افت حرارتی

%0/6

سطح ویزه

86-02 m2/gr

اندازه ذرات

> 8 µm

سرباره مورد استفاده برای اختالط با مصالح بتن ،سرباره کوره ذوب آهن اصفهان با وزن مخصوص  0561کیلوگرم بر مترمکعب
و سطح مخصوص حدود  0022سانتیمتر مربع بر گرم است.
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برای دستیابی به نسبت آب به سیمان کم و کارایی الزم در این مطالعه آزمایشگاهی از ابر کاهنده آب بر پایه پلیکربوکسیالت
محصول شرکت ابتکارشیمی البرز استفاده شده است .مشخصات این فوق روانکننده مطابق با استاندارد – ASTM C 494
 TYPE Fمی باشد که در جدول  5مشخصات ابرکاهنده آب آورده شده است.
جدول  -5مشخصات ابر کاهنده آب مصرفی
مایع

حالت فیزیکی

قهوه ای

رنگ
وزن مخصوص()250c

g/cm2 2/20 +- 8/21

PH

5 +-8

دمای انجماد

( )-0درجه سانتیگراد

مقدار کلراید

فاقد یون کلر ()BS 5075

برای تولید موج نیاز به یک دستگاه تولید موج فراصوت داریم که از یک ژنراتور و یک تراندیوسر تشکیل شده است.در شکل 5
دستگاه تولید موج فراصوت آورده شده است.

شکل  -5دستگاه تولید کننده موج فراصوت

طرح اختالط اولیه مطابق با  ACI-211-89تهیه شده است .طرح اختالط مبنا مطابق با جدول  5میباشد .برای بررسی تأثیر
امواج فراصوت ب ر مقاومت فشاری بتن حاوی میکرو سیلیس و سرباره با نسبت 82درصد اضافه و جایگزین وزن سیمان
آرمایشاتی صورت گرفت که این آزمایشات در جدول  1آورده شده اند  .دیگر مقادیر طرح اختالط بتن ثابت در نظر گرفته شده
و همانند بتن شاهد میباشد.
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جدول -5طرح اختالط اولیه
سیمان ()kg/m3

652

آب ()kg/m3

860

شن ()kg/m3

502

ماسه ()kg/m3

101

ابر کاهنده آب (درصد از وزن سیمان)

2/6

نسبت آب به سیمان

2/08

جدول-1طرحهای به کار رفته در مطالعه
شماره طرح

دادن شک توسط موج فراصوت )(s

سرباره
%

میکروسیلیس
%

ابرکاهنده آب
%

8

-

-

-

2/6

0

86

-

-

2/6

0

2

 %82جایگزین وزن سیمان

-

2/6

1

86

 %82جایگزین وزن سیمان

-

2/6

6

2

-

 %82اضافه وزن سیمان

2/6

5

86

-

 %82اضافه وزن سیمان

2/6

5

2

-

 %82جایگزین وزن سیمان

2/6

1

86

-

 %82جایگزین وزن سیمان

2/6

5

2

 %82جایگزین وزن سیمان

 %82جایگزین وزن سیمان

2/6

82

86

 %82جایگزین وزن سیمان

 %82جایگزین وزن سیمان

2/6

88

2

 %82اضافه وزن سیمان

 %82اضافه وزن سیمان

2/6

80

86

 %82اضافه وزن سیمان

 %82اضافه وزن سیمان

2/6

فرآیند ساخت نمونهها مطابق با استاندارد  ASTM C192انجام شده است .کلیه فرآیند اختالط توسط میکسر  862لیتری و
در آزمایشگاه انجام شده است .به طور کلی برای طرح های اختالط ابتدا کمی از آب طرح در میکسر ریخته شد و با شروع به
گردش میکسر شن و ماسه به آن اضافه شده ،مخلوط شدند ،سپس مواد سیمانی اضافه شده و بخش زیادی از آب اضافه
میشود و در ادامه آب باقی مانده که با روانکننده کامالً مخلوط شده به مخلوط اضافه میشود .برای اضافه کردن
میکروسیلیس با توجه به جذب آب باالی این ماده ،به منظور مخلوط شدن یکنواخت این مواد با دیگر مصالح باید تدابیر ویژهای
جهت اضافه کردن این مصالح به بتن اتخاذ شود .برای این منظور میکروسیلیس مصرفی را قبل از اختالط با بتن ،با بخشی از
آب مصرفی به طور جداگانه در ظرفی مخلوط کرده تا به صورت یک لجن روان درآید ،سپس همزمان با اضافه کردن سیمان به
مخلوط ،اضافه میشود .در طرح اختالط حاوی میکرو سیلیس زمان اختالط در میکسر را کمی طوالنیتر در نظر گرفته شده تا
یکنواختی بهتری حاصل گردد.
پس از پایان اختالط با میکسر نمونهها  ،آماده قالبگیری و انجام آزمایش اسالمپ میشوند .بالفاصله پس از اختالط آزمایش
اسالمپ انجام شده است .آزمایش اسالمپ جهت تعیین کارایی بتن ساخته شده انجام میگردد ،این آزمایش مطابق استاندارد
 ASTM C143انجام شده است پس از انجام آزمایش اسالمپ ،قالبگیری نمونهها انجام گرفته ،که برای هر طرح اختالط،
جهت اندازهگیری مقاومت فشاری 01 ،5 ،0و 65روزه هر کدام سه نمونه مکعبی  ،82 cmتهیه شد .برای قالبگیری نمونهها
مطابق با استاندارد ،قبل از قالبگیری نمونهها ،قالبها با روغن چرب میشوند ،سپس بتن در سه الیه در قالب ریخته شده و
عمل تراکم مخلوط با استفاده از دستگاه تولید کننده موج به مدت زمان  86ثانیه و فرکانس 02هرتز انجام گرفت .پس از
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ساخت نمونهها و قالبگیری ،نمونهها به مدت  01ساعت در قالب در کارگاه باقی مانده و سپس قالبها باز شده و نمونهها در
محلول آب آهک اشباع به مدت  65روز نگهداری شدند .دمای آب عملآوری در حدود  08درجه سانتیگراد نگه داشته شده
است.
مهم ترین پارامتر در طراحی بتن ،مقاومت فشاری آن است .آزمایش مقاومت فشاری بر روی نمونهها مطابق با استاندارد BS
 1881: Part 116انجام شده است .آزمایش توسط جک استاندارد  0222کیلو نیوتنی انجام شد.که در شکل  5نمونه را در
حین آزمایش مقاومت فشاری نشان می دهد.

شکل  -5آزمایش مقاومت فشاری
سپس شبکه عصبی با سه ورودی و چهار خروجی و  01الیه پنهان طراحی شد .

یافته ها
مقایسه مقاومت فشاری طرحها در شکل  1نشان که در طرح  0با ویبره توسط موج فراصوت بدون حضور میکرو سیلیس
باالترین مقدار مقاومت فشاری کوتاه مدت و بلند مدت نسبت به بتن مشاهد میشود .که نشان دهنده اثرموج فراصوت بر روی
نمونه بتن باشد .پخش شدگی و جدا شدن بیشتر مولکولهای آب تحت تاثیر این موج باعث میشود که برخورد مجموعهها با
یکدیگر بیشتر شده و شرایط رشد هستههای مرکزی متقارن در محلول نیز افزایش یابد .به عبارتی تعداد مولکولهای شرکت
کننده در واکنش هیدراسیون سیمان افزایش مییابد .در نتیجه فرایند هیدراسیون کاملتری اتفاق میافتد .در نتیجه باالترین
مقدار مقاومت فشاری  0روزه نسبت به بتن شاهد در این طرح مشاهده میشود.
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شکل  -1مقایسه مقاومت فشاری نمونههای نمونههای حاوی امواج فراصوت

با اضافه کردن میکروسیلیس به بتن در واقع میلیونها ذره بسیار کوچک به مخلوط بتن اضافه شده است و درست مثل
ریزدانهها که در فضای بین درشت دانهها را پر میکنند ،ذرات میکروسیلیس هم فضای بین دانههای سیمان را پر نموده و با
ایجاد این حالت این میکرو پرکنندهها می توانند نقش مهمی را در بهتر کردن خصوصیات بتن ایفا کنند .بر این اساس میتوان
مشاهده کرد که طرح هایی که دارای میکروسیلیس جایگزین بر وزن سیمان هستند مانند طرح  0از مقاومت  0روزه بیشتری
نسبت به طرحهای میکرو سیلیس اضافه بر وزن سیمان برخوردار هستند .پایینترین مقاومت فشاری در طرح  5دیده میشود
که نشان میدهد تراکم نامناسب و عدم خروج حبابهای هوای داخل نمونه باعث بیشتر شدن ترکهای سطحی و داخلی نمونه
شده که باعث کاهش مقاومت فشاری می شود و حتی استفاده از میکروسیلیس تأثیر چندانی بر مقاومت فشاری نمونه نخواهد
داشت.
در مقاومت 01روزه در همه نمونهها افزایش مقاومت دیده میشود که باالترین مقدار در طرح  80و طرح  1با حضور موج
فراصوت و میکرو سیلیس دیده میشود که افزایش  88و  88/6درصدی را نشان میدهد .از جمله عواملی که سبب افزایش
مقاومت فشاری در این طرحها شدهاند ،می توان به مواردی همچون :پخش و جدا شدن بیشتر مولکولهای آب و بالطبع افزایش
تعداد مولک ولهای شرکت کننده در واکنش هیدراسیون سیمان ،و شکل گیری فرایند هیدراسیون کاملتر به همراه ذرات
میکروسیلیس به عنوان پر کننده فضای بین دانههای سیمان در بتن ،با تراکم مناسب اشاره کرد.
در ادامه مطالعه به بررسی مدل تعریف شده در شبکه عصبی پرداخته شد و خروجی به دست آمده را با خروجی حاصل از کار
آزمایشگاهی مقایسه شد.
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شکل –5نتایج خروجی حاصل از شبکه عصبی
جدول  –5نتایج خروجی حاصل از شبکه عصبی و کار آزمایشگاهی
 Rحاصل از کار آزمایشگاهی
 Rحاصل از شبکه عصبی

2/15
2/51000

همانطور که در شکل  5دیده میشود میزان  Rحاصل از مرحله آموزش و تست شبکه بیش از  %52است و  Rحاصل از
مدلسازی  2/51می باشد .این مقدار نشان دهنده وابستگی عناصر به کار رفته در آزمایش (موج فراصوت ،میکروسیلیس و سرباره
) بر روی مقاومت فشاری بتن به همراه توانایی باالی شبکه در مدلسازی رفتار بتن میباشد.
بحث و نتیجهگیری
در مطالعه انجام شده به بررسی تأثیر امواج فراصوت ،میکروسیلیس و سرباره بر مقاومت فشاری بتن پرداخته شد .نتایج بهدست
آمده نشان داد که پخش شدگی و جدا شدن بیشتر مولکولهای آب در اثر امواج فراصوت باعث میشود که برخورد مجموعهها با
یکدیگر بیشتر شده و شرایط رشد هستههای مرکزی متقارن در محلول نیز افزایش یابد .اثرگذاری این سیستم روی آب با آزاد
سازی مولکولهای آب از کمپلکسهای یونی متعدد و دپلیمراسیون و افزایش واکنش پذیری ضمن ارتقای قابلیت حل کلوئیدی
مواد بوده و لذا ضمن کاهش انرژی سطحی آب و افزایش قدرت نفوذ و خیس کنندگی ذرات سیمان ،باعث افزایش اکتیویته
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شیمیایی میگردد .با ایجاد این امواج ،امالح محلول در آب به صورت ذرات کریستال با ابعاد میکرونی درآمده و همین ذرات
توانایی جذب سایر امالح محلول را دارا میباشند ..به عبارتی تعداد مولکولهای شرکت کننده در واکنش هیدراسیون سیمان
افزایش یافته و در نتیجه فرایند هیدراسیون کاملتری اتفاق میافتد.همچنین امواج فراصوت باعث میشوند بتن  ،به بتنی کامال
یکپارچه و فاقد هر گونه حباب هوا شود .عالوه بر این با اضافه کردن میکروسیلیس به بتن در واقع میلیونها ذره بسیار کوچک
به مخلوط بتن اضافه شده است و درست مثل ریزدانهها که در فضای بین درشت دانهها را پر میکنند ،ذرات میکروسیلیس هم
فضای بین دانه های سیمان را پر نموده و با ایجاد این حالت این میکرو پرکنندهها میتوانند نقش مهمی را در بهتر کردن
خصوصیات بتن ایفا کنند .بنابراین در طرحهایی که دارای میکروسیلیس جایگزین بر وزن سیمان هستند مقاومت  0روزه
بیشتری نسبت به طرحهای میکرو سیلیس جایگزین برخوردار هستند ،دیده میشود .بنابراین شکل گیری فرایند هیدراسیون
کاملتر به همراه ذرات میکرو سیلیس به عنوان پر کننده فضای بین دانههای سیمان در بتن سبب افزایش مقاومت فشاری در
طرحها خواهد شد.
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