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روی ترک خوردگی حرارتی ناشی از بر  دوده سیلیسیاز اثر استفاده 
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 چکیده

ستفاده از سیمان با مقادیر باال، احتماا  وواوت کار  امروزه با گسترش سازه های بتنی حجیم در کشور و ا

حرارت کولید شده سبب افزایش دمای سازه بتنی و ایجاد گرادیاان هاای .خوردگی های حرارکی وجود دارد

دمایی بین بتن و محیط  شده و انتقا  حرارت در بتن رخ خواهد داد.کنش های حرارکی ناشای از کیییارات 

بررسای لااا  ایجاد کر  های حرارکی در ساازه هاای بتنای حجایم گاردد حجمی مقید شده میتواند باعث

پروفیل های دمایی این نوت سازه ها ضروری است،با کوجه به اینکه ماواد مکمال سایمانی موجاب کااهش 

ودر  حرارت زایای باتنحرارت زایی بتن میگردد کاثیر دوده سیلیسی جایگزین سیمان بر افزایش یا کاهش 

یان موضاوت، اش یا افزایش میزان کر  در سازه های بتنی حجایم بررسای میشاود . ر روی کاهنهایت کاثی

 .میباشد  ABAQUSسری فعالیتهای آزمایشگاهی و عددی به کمک نرم افزار  کلفیقی از یک

 

 . ABAQUSنرم افزار  ،کر  خوردگی حرارکی، دوده سیلیسی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

یم در کشور و استفاده از سیمان با مقادیر باال، احتما  وووت کر  خوردگی های حرارکای امروزه با گسترش سازه های بتنی حج

وجود دارد ،عامل کولید حرارت در بتن ، واکنش هیدراکاسیون سیمان می باشد لاا کولید حرارت در بتن اماری اجتناان ناپاایر 

ی دمایی بین بتن و محیط  شده و انتقا  حرارت در است. حرارت کولید شده سبب افزایش دمای سازه بتنی و ایجاد گرادیان ها

بتن رخ خواهد داد. در سازه های حجیم مقدار افزایش دما وابل کوجه بوده و پروفیل دمایی ایجاد شده در بتن و کیییرات زماانی 

ف ساازه آن کا رسیدن به وضعیت کعادلی دما سبب کیییرات حجمی در بتن ،انبساط و انقباا  حرارکای در ب اش هاای م تلا

 میگردد. 

کنش های حرارکی ناشی از کیییرات حجمی مقید شده میتواند باعث ایجاد کر  های حرارکی در سازه های بتنی حجایم گاردد. 

مسئله کولید و انتقا  حرارت در سازه های بتنی حجیم از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد لاا بررسی پروفیل های دمایی این 

ست، با کوجه به اینکه مواد مکمل سیمانی موجب کاهش حرارت زایی بتن میگاردد کااثیر دوده سیلیسای نوت سازه ها ضروری ا

یر روی کاهش یا افزایش میزان کر  در سازه هاای بتنای حرارت زایی بتن و در نهایت کأث جایگزین سیمان بر افزایش یا کاهش

 حجیم بررسی میشود .
 

 گی : مکانیزم ایجاد تنشهای حرارتی و ترک خورد

در صورت اعماا  ویاودیگیرداری گردد. کاهش دمای بتن و رسیدن به دمای کعاد  نهایی سبب کیییر حجم و انقبا  بتن می -

 خارجی( کنش های حرارکی ایجاد می شود:

 

 

 

 

 

 

 تنش های حرارتی ایجاد شده در صورت اعمال قیود -1شکل 

 

 

 

 

  

 

 اس سن بتن  در شرایط عادینمودار دمایی مرکز وسطح  بتن بر اس -2شکل  
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 تاثیر عوامل مختلف روی افزایش حرارت هیدراتاسیون

 تأثیر مقدار سیمان مصرفی روی هیدراتاسیون:

 افزایش مقدار سیمان مصرفی سبب افزایش درجه حرارت آدیایاکیک

 :تاثیر نوع سنگدانه ها روی هیدراتاسیون

 جه حرارت آدیاباکیک می گردد.سبب کاهش در سنگدانه های دارای گرمای ویژه باالکر

 :تاثیر درجه حرارت اولیه روی هیدراتاسیون

 افزایش درجه حرارت اولیه سبب افزایش درجه حرارت آدیاباکیک می گردد. 

 :تاثیر نوع سیمان روی هیدراتاسیون

ن کولیاد حارارت دارای بیشاترین میازا IIIدرای کمترین میزان کولید حرارت هیدراکاسایون و سایمان کیاپ  IVسیمان کیپ 

 هیدراکاسیون می باشد.

 

 تعریف بتن حجیم

، بتن حجیم عبارکست از هر حجمی از بتن با ابعاد به اندازه کافی بزرگ کاه نیازمناد انجاام اواداماکی ACI 116بر طبق کعریف 

وردگی به حداول برساد. برای مقابله با گرمای ایجاد شده در اثر آبگیری سیمان و کیییر حجم ناشی از آن باشد کا امکان کر  خ

در کعیین نسبت اجزای بتن حجیم کرکیب کردن مواد سیمانی، آن، سنگدانه درشت، سنگدانه ریز و ماواد افزودنای موجاود باه 

گونه ای است که افزایش دمای م لوط حاصله از مقدار مجاز از پیش کعیین شده ای کجاوز نکند و در عین حا  ضوابط مقاومت 

 .آورده کند و پایایی را نیز بر

 

  پوزوالن

 ASTMC618 پوزوالن ماده ای است که در مجاورت با آن آهک خواص سیمانی از خود نشان می دهد. بر اساا  اساتاندارد

پوزوالن ماده ای است سیلیسی یا سیلیسی آلومیناکی که باه خاودی خاود ارزش چسابندگی "پوزوالن چنین کعریف می شود: 

ریز در مجاورت رطوبت با درجات حرارت معمولی با هیدروکسید کلسیم واکنش شیمیایی داشته ندارد، اما به شکل ذرات بسیار 

 "و کرکیباکی را به وجود می آورد که خاصیت سیمانی و چسبندگی دارد.

 

 دوده سیلیسی 

ل مای دوده سیلیس محصولی فرعی در کولید سیلیسیم یا فروسیلیس است که بیشتر آن از سیلیس به شکل غیر بلاوری کشاکی

( پاوزوالن بسایار خاوبی اسات. ذرات آن کقریباای کاروی و حادود 02کا  m2g 23یشود. و به دلیل داشتن سطح م صوص باال 

هستند. میکروسیلیس یک سوپر پاوزوالن اسات کاه در صاورت ( mµ 0/1یکصدم اندازه ذرات خاکستر بادی یبه وطر متوسط 

ایش مقاومت و دوام سازهای بتنی دارد. میکروسیلیس در حرارت زایای باتن کاربرد درست از آن کاثیر بسیار وابل کوجهی در افز

شاود، حارارت زایای یاک گارم هاایی اسات کاه باعاث افازایش دوام و مقاومات باتن میکا حد زیادی ناشی از هماان مکانیزم

ود. اماا مقاومات زایای برابر آن خواهاد با 0میکروسیلیس بیشتر از یک گرم سیمان پرکلند معمولی است و در مواردی بیشتر از 

 برابر سیمان میباشد . ۴کا حدود  0میکروسیلیس 
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 مدل تولید حرارت در بتن:

و  Rastrupکوابع م تلفی جهت لحاظ کردن دما در سارعت واکانش ارا اه شاده اسات دو نموناه از ایان کواباع کاه کوساط 

Arrhenius ت :ارا ه شده است در زیر آورده شده اس 

          [Rstrup]                                    
)(

02.)(
T

T

kTf  

Arrhenius][                 )
)273(

(exp)(
TR

E
kTf A




                                               

)(دمای بتن  Tضریب ثابت،  kدر روابط فوق  C    AE  ازیساناريی فعا(Activation)  برحساب
mol

J
  R  ثابات گااز

)314.8(موالر  
molC

J


 

R

E Aباشد:برای سیمان پرکلند از رابطه زیر وابل محاسبه می  
















cforTT

cTfor

R

EA

20)20(1754000

204000 

 

را نسبت به آن بسنجیم رابطاه  T و بعد سرعت نسبی واکنش در دمای در نظر بگیریم rT در صورکی که یک دمای مرجع مثل

Arrhenius .به صورت زیر وابل استفاده است 

))
273

1

)273(

1
(exp()(

TTR

E
TH

r

A





 

 تعیین پروفیل های دمایی آدیاباتیک بتن:

 حرارت سنج های آدیاباکیک -1

ه را احاطه کرده است ، به گونه ای کنتار  مای در این نوت حرارت سنج، برای جلوگیری از افت حرارت ،دمای محیطی که نمون

 شود که در هر زمان کا حد ممکن، به دمای نمونه نزدیک باشد .

 حرارت سنج های نیمه آدیاباکیک -0

اساسای در ساخت اینگونه حرارت سنج ها، هیچگونه کالشی برای حرارت دادن محیطی که نمونه در آن وارار دارد، صاورت نمای 

 ارت سنج ها از این نوت، نرخ افت حرارت از نمونه، کنها به وسیله شکلی از عایق بندی، کاهش داده می شود .گیرد . در اکثر حر

 :برای محاسبه  حرارت زایی سیمان به روش نیمه آدیاباکیک و آدیاباکیک  RILEMکاربرد روش 

 برای استفاده از این روش از کعاریف و مقادیر بیان شده زیر استفاده می شود:

: a  ضریب از دست دادن دما: کاهش دمای نمونه در واحد زمان(C° /hr) 

:T زمان ثابت، پارامتر نمایی از منحنی سرمایش (hr) 

:α  ضریب از دست دادن حرارت. مقدار گرمای از دست رفته در واحد زمان برای نمونه  برای واحد زمان و برای یک واحد

 [J/( C° /hr)]اختالف حرارت بین نمونه و محیط 

s
: گرماسنج اندازه گیری شده در هیدراکاسیون در طو  دمای نمونه ی افزایش بتنی. نمونهی دما افزایش][C°  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

207 
 

ad
: آدیاباکیک، افزایش دمای واوعی آدیاباکیک نمونه بتنی افزایش دمای][C° 

a
T: ،نمونه دمای محیط اطراف  دما در مرزC°] [  

cal
C: ظاهری گرماسنج ظرفیت گرمایی ]° C/ [J 

T
C میزان ظرفیت گرمایی کل، میزان ظرفیت گرمایی کل شامل ظرفیت گرمایی گرماسنج و نمونه )

S
C + 

cal
C = 

T
(C 

s
: Cگرمایی ویژه بتن محاسبه شده از محتویات بتن نمونه، ظرفیت گرمایی[J / C°]  

P  کوان الکتریکی هیتر بر حسب(w)                sα P =                      

α  ضریب از دست دادن حرارت(J/C. hr) 

 s
 کیییرات دمایی(Cº) 

میکنایم . ساپس جریاان الکتریکای را وطاع  روش کار بدین صورت است که ابتدا آن را در گرماسنج ری ته و کوسط هیتر گرم

 نموده و در زمان های م تلف  مقادیر
t

ɵ به همراه زمان آنt     ثبت می شاود. ضاریبα ه وبال را در بدسات آماده در مرحلا

صورت کسر ورار داده و مدت زمان بر حسب ساعت را در آن ضرن نموده و در م رج  کسر در جلاوی کاابع نماایی در صاورت، 

مقدار 
0

ɵ که میزان دمای افزایش یافته در شروت می باشد را ورار داده و در م ارج، مقادار 
t

ɵ  وارار داده مای شاود و پاس از

 محاسبه مقدار
T

C بدست می آید.   

)
.

ln(

.

t

t
CT






 

Cs بیانگر ظرفیت گرمایی نمونه می باشد : 

Cs= msƩ gi.ci 

Cs=CT-Ccal 


 TC
  



aS TT
a


  

   ta
C

C
s

s

cal
HH .).1(    

 کابع بلوغ آرهینو  به صورت رابطه زیر می باشد:

kT = exp[ (EA/R) . {(1/273+T). 1/ (273+θ)}]  
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 – هیدراکاسایون حارارت – 9با عنوان روش آزمایش سیمان پارت  NFEN 196-9روش اجرای این آزمایش مطابق استاندارد 

 باا کالریمتر یک کوسط که کالریمتری درون در آزمایش مورد نمونه وراردادن شامل آزمایش این. باشد می آدیاباکیک نیمه روش

 ه است، می باشد.شد کالیبره تریکیالک مقاومت با شده مجهز یکسان اندازه

با داشتن اختالف پتانسیل این مقاومت و افزایش دما، مقدار انريی الکتریکی باه کاار رفتاه برابار باا افازایش دماای موجاود در 

کالریمتر و حرارت هدر رفته به سمت بیرون خواهد بود. پس حرارت از دست رفته را می کوان براسا  اناريی الکتریکای ماورد 

ز جهت ثابت نمودن دما محاسبه نمود. در مرحله بعد ظرفیت حرارکی کوسط اندازه گیاری نارخ کااهش دماا درون کاالریمتر نیا

 زمانی که منبع برق وطع شود محاسبه می شود. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 شرایط نمونه آزمایشگاهی -3شکل 

 
 

 aمحاسبه حرارت از دست رفته برای تعیین  -1جدول 

 تیگراد(دمای نمونه یسان 50.56

 دمای مرجع یسانتیگراد( 23.31

 افزایش دما یسانتیگراد( 27.25

 ولتاي یولت( 70

 مقاومت یاهم( 936

 aضریب 691.6
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 محاسبه ظرفیت گرمایی کالری متر خالی -2جدول 

 زمان یساعت( 0 24 26 28 30

 دمای نمونه یسانتیگراد( 50.56 38.12 37.31 36.50 35.75

 دمای مرجع یسانتیگراد( 23.31 23.24 23.16 23.05 22.96

 افزایش دما یسانتیگراد( 27.25 14.88 14.15 13.45 12.79

691.6 691.6 691.6 691.6 691.6 a 

27,430 27,426 27,439 27,434 
 

 ظرفیت کل یسانتیگراد/ يو (

26,282 26,282 26,282 26,282 
 

 ظرفیت گرمایی نمونه ثابت یسانتیگراد/ يو (

1,149 1,144 1,157 1,152 
 

m   سانتیگراد/ يو ی) 

1,150 AVERAGE 

 

 ویژگی نمونه ها :

 ویژگی نمونه های ساخته شده  -3جدول 

 سیمان مصرفی یکیلوگرم( w/c شماره طرح
درصد 

 میکروسیلیس
 مقدار میکروسیلیس یکیلوگرم(

SF-0 0.4 420 0 0 

SF-1 0.4 399 5 21 

SF-2 0.4 378 10 42 

 

هر سه  نمونه را با طرحهای  اختالط مطابق بند های فوق الاکر  بصورت همزمان سااخته  ودر داخال :گردآوری اطالعات روش 

سیلندرهای کالریمتر یفالکسهای حرارکی ( ری ته  ودر همان شرایط یک فالکس که کامال پار از آن اسات در هماان محایط ی 

ه ( ورار میادهیم ساپس باا کماک ثباات دیجیتاا  دماای داخال کماامی محیط آزمایشگاه با کیییرات دمایی حداکثر یک درج

 .دویقه ای ورا ت میکنیم  11سیلندرها را در زمانهای  یکسان و با فواصل 

 

 :آزمایشهای فیزیکی روی نمونه ها جهت تعیین خواص مکانیکی نمونه ها 

نه ها ایجاد شاود پاس همزماان باا انجاام آزمایشاات با کوجه به اینکه در مد  کردن نمونه ها می واهیم شرا ط واوعی برای نمو

ین پروفیلهای دمایی نسبت به نمونه گیری از طرح اختالطهای گفته شده ی طرح های ماورد مقایساه( جهات کعیاین جهت کعی

خواص مکانیکی نمونه ها یاز جمله مقاومت فشاری ، کششی و خمشی در سنین م تلف وهمچنین کعیاین مادو  االستیسایته 

 در همان سنین اودام میکنیم .

 

 

 

 ASTM –C39ری                      استاندارد کعیین مقاومت فشا
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 ASTM –C496استاندارد کعیین مقاومت کششی دونیم کردن      

                                                   اسااتاندارد کعیااین مقاوماات خمشاای بااا اسااتفاده از کیاار ساااده بااا بارگااااری متمرکااز در نقاااط یااک سااوم دهانااه   
ASTM –C78 

                           ASTM –C469ته استاکیکی   مدو  االستیسی

 

 نتایج اولیه:

دویقه یکبار کوسط دیتا الگر ورا ت شده اسات میباشاد . کال  11نتایج اولیه به صورت پنج سری داده که بطور همزمان در هر 

 .نتایج از زمان صفر یساخت نمونه ها( به طور خالصه در جدو  زیر وابل مشاهده میباشد 

درجه سانتیگراد رسید ، ایان  ۴2.94ساعت به دمای ماکزیمم  01بعد از طی زمان SF-0راسا  نتایج اولیه دمای نمونه شاهد ب

 .ساعت به دمای محیط رسید 122نمونه پس از گاشت زمان حدود 

وناه شااهد حادود درجه رسید این نمونه نیاز مثال نم  ۴1ساعت به دمای ماکزیمم  0۴بعد از طی زمان    SF- 1دمای نمونه 

 .ساعت به دمای محیط رسید  122

درجه سانتیگراد رسید این نموناه نیاز مثال  ۴0.10ساعت به دمای ماکزیمم  00بعد از طی زمان حدود    SF-2دمای نمونه   

 .ساعت به دمای محیط رسید  122نمونه های وبلی بعد از حدود 

در  Ω949ولات ومقاومات  02ساعت  با ولتااي ثابات 122زمان حدود دمای فالکس حرارکی یا کالریمتر کالیبره پس از گاشت 

درجه سانتیگراد ثابت ماند یعنی مقدار اکالف حرارت کالریمتر با کولید انريی مقاومت فوق الااکر باا ولتااي  12.19درجه حرارت 

مطابق مطالاب از پایش گفتاه  یکی شد . در این زمان منبع انريی از کالریمتر مرجع جدا شد ودما رو به پایین کاهش یافت 02

،  09،  0۴دویقه یکبار ادامه پیدا کرد. در ایان شارایط دماای  11شده ورا ت دمای کالریمتر کا رسیدن دما به دمای محیط هر 

اودام  µساعت پس از وطع منبع انريی ورا ت شد که بر اسا  آن ومطابق جدو  از پیش گفته نسبت به کعیین مقدار  42و 02

 يو  بر درجه سانتیگراد بدست آمد .  1112آن  شد که مقدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

210 
 

 جدول خالصه نتایج اولیه نمونه ها  -4جدول 

مش صه 

 نمونه
TIME SF-0 SF-1 TEMP3 TEMP4 SF-2 

 silika fume نمونه شاهد ساعت شرح نمونه

5% 
 silika fume دمای محیط دمای فالسک

10% 

1 0 22.68 21.81 52.37 24.87 22.37 

2 0.25 22.81 22.06 52.25 24.62 22.56 
3 0.5 22.93 22.18 52.18 24.81 22.75 

4 0.75 22.93 22.37 52.12 23.18 22.81 

5 1 22.93 22.43 52.12 23.31 22.93 

6 1.25 23.12 22.56 52 23.62 23 

7 1.5 23.12 22.62 52 23.93 23.12 

…. …. …. …. …. …. …. 

…. …. …. …. …. …. …. 

…. …. …. …. …. …. …. 

650 162.25 21.5 21.93 26.31 21.87 21.62 

651 162.5 21.5 21.93 26.25 20.87 21.62 

652 162.75 21.5 21.93 26.18 22.12 21.62 

653 163 21.43 21.93 26.18 22.06 21.62 

 

 

 نمودار حرارتی نیمه آدیاباتیک کل نمونه ها -4شکل 
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 یاباتیک نمونه ها:  نتایج ونمودارهای آد

 بعلت بزرگ بودن جدو  کبدیل دمای نیمه آدیاباکیک به آدیاباکیک از ارا ه جدو  خوداری میکنیم .

 

 

  SF- 0نمونه شاهد  -5شکل 

 

 

  SF-1نمودار  نمونه دوم -6شکل 
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  -2SF نمودار نتایج نمونه سوم  -7شکل 

 

 

 ا : نمودار آدیاباتیک تجمعی  کلیه نمونه ه -8شکل 
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 (  :ABAQUS) مدل سازی نمونه ها با نرم افزار آباکوس

 مدل سازی نمونه :

شکل هندسی وطعه که شامل یک سیلندر  به وطر یک متر و ارکفات پنج متار میباشاد  partافزار آباکو  در مايو  ابتدا در نرم

د و بیاان مسائله شد کا شرایط بتن حجایم ایجااشود یمد  ما یک نمونه واوعی از یک ستون بتنی با ابعاد واوعی میباساخته می

 رباشد.(وابل لمس ک

 
 

 (SF-0)خروجی نرم افزار از نمونه شاهد  -9شکل 

 

 

 

 
 

 (SF-1)خروجی نرم افزار از نمونه  -11شکل 
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 (SF-2)خروجی نرم افزار از نمونه  -11شکل 

 

 نتایج

درجاه در ساطح نموناه  40.22درجاه ساانتیگراد در مرکاز و  91.90دمای نمونه در بدکرین حالت باه   SF-0در نمونه شاهد 

 درجه سانتیگراد بین مرکز وسطح نمونه وجود دارد.  44.0۴اختالف دمای میرسد که 

 0۴در سان   SF-0مطابق جدو  مش صات مکانیکی ارا ه شده در فصل سوم مقدار مقاومت فشاری ، کششی وخمشی نموناه 

 مگا پاسکا  میباشد . ۴.92و 0.2و 00.9ساعته به کرکیب  

درجه در سطح نموناه میرساد  41.99درجه سانتیگراد در مرکز و  99.۴2دمای نمونه در بدکرین حالت به  SF-1در نمونه دوم 

 درجه سانتیگراد بین مرکز وسطح نمونه وجود دارد. 40.09که اختالف دمای 

 0۴در سان   SF-1فشاری ، کششی وخمشی نموناه مطابق جدو  مش صات مکانیکی ارا ه شده در فصل سوم مقدار مقاومت 

 مگا پاسکا  میباشد .۴.19و 0.۴۴و 00.0ساعته به کرکیب  

درجه در سطح نمونه میرسد  41.1۴درجه سانتیگراد در مرکز و  01.24دمای نمونه در بدکرین حالت به   SF-2در نمونه سوم 

 وجود دارد درجه سانتیگراد بین مرکز وسطح نمونه ۴2.41اختالف دمای که 

 0۴در سان   SF-2مطابق جدو  مش صات مکانیکی ارا ه شده در فصل سوم مقدار مقاومت فشاری ، کششی وخمشی نموناه 

 مگا پاسکا  میباشد .۴.19و 0.49و 19.91ساعته به کرکیب  

 پیشنهاد :

کنها باعات کااهش حارارت زایای  با مرور نتایج به این نتیجه میرسیم که میکروسیلیس جایگزین سیمان در سنین اولیه بتن نه

ودر نتیجه کاهش کنتر  کر  نمیشود بلکه استفاده از آن در بتنهای حجیم سازه ای میتواند به افزایش اختالف ساطح و مرکاز 

نمونه منجر شود وبا کوجه به اینکه مقاومت کششی آن نیز در سنین اولیه کمتر از نمونه شاهد است پس منجر به افزایش ایجاد 

 اهد شد.کر  خو
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لاا استفاده از میکروسیلیس در بتنهای سازه ای حجیم کوصیه نمیشود مگر آنکاه اهاداف دیگاری از کااربرد آن مثال افازایش 

 مقاومت مد نظر باشد .

 منابع
 دومین کنفرانس ملی بتن ایران 1429 بابک علیپور  محمود خاکساری- هرمز فامیلی  - محمد دلنواز

 کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری149۴ علی اصیر وحیدی

ین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در سوم 149۴ بهزاد طهمورسی - حسین غالمی- رحیم باخدای پاسکیابی- علی صدر ممتازی

 مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
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