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 :چکیده
 

با توجه به اینکه بتن خود متراکم به طور روز افزون در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد ، بررسی خواص مکانیکی 

وفیزیکی آن از جنبه های مختلف، امری بسیار مهم و اجتناب ناپذیر جلوه می نماید. یکی از خصوصیات رفتاری بتن خود متراکم 

کلرید ها می باشد. این موضوع وقتی که سازه درمعرض آب دریا قرار میگیرد اهمیت زیادی پیدا می کند .  مقاومت آن در برابر حمله

بدین منظور در این مقاله، یک بر رسی جامع آزمایشگاهی بر روی تاثیر کلرید بر روی خواص مکانیکی نمونه بتن خود متراکم صورت 

 5و تیپ  8روزه ی  مختلف، که به طور جداگانه با سیمان های تیپ  82لف گرفت. بطوری که دو سری نمونه با مقاومت های مخت

)ضد سولفات( ساخته شده بودند به ترتیب در آب شرب و آب دریای خزر عمل آوری شدند. در این بررسی ، این نمونه ها تحت 

در روند تغییرات  5ستفاده از سیمان تیپ آزمایش مدول الاستیسیته و مقاومت فشاری قرار گرفتند و تاثیر عمل آوری در آب دریا و ا

روز مورد بررسی قرار گرفت. و در  39و   82 و  31و  7مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته در طول مدت عمل آوری و در سنین 

و  نهایت ضریب هایی برای تبدیل مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته نمونه های عمل آوری شده در آب دریا به مقاومت فشاری

 مدول الاستیسیته نمونه های عمل آوری شده  در آب شرب  در سنین مختلف، معرفی شد.
 

 

 کلمات کلیدی:
 بتن خود متراکم ، حمله کلرید ها ، مدول الاستیسیته بتن ، مقاومت فشاری بتن ، سیمان ضد سولفات 

 

 :مقدمه.1
 

طوری که استفاده از آرماتور های متراکم را در آنها، غیر قابل  امروزه سازه های بتن مسلح دارای طراحی های پیشرفته می باشند به

اجتناب می سازد. از طرفی، با توجه به اینکه در دسترس بودن همیشگی یک کارگر ماهر در یک پروژه غیر محتمل است ، لذا استفاده از 

اشد ، امری ضروری تلقی می شود. به طوری که بتن های خود متراکم در سازه ها ، به خصوص در مقاطعی که امکان لرزاندن بتن نمی ب

این نوع بتن بعد از ریخته شدن در محل به حباب ها اجازه خروج می دهد و پس از سخت شدن دارای مقاومت بالایی در مقابل عوامل 

 [1]محیطی برخوردار می باشد.

دریا ، صنعت سازه های دریایی ، مانند احداث اسکله و همچنین امروزه با توجه به پیشرفت صنعت حمل و نقل دریایی و استخراج از بشتر 

 سکو و سازه های مشابه، پیشرفت چشمگیری داشته است. از آنجایی که گزارشات زیادی مبنی بر خرابی بتن در چنین سازه هایی به وفور 
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که بتن طی سالیان دراز باید در معرض انجام شده است، لذا هنگام طراحی سازه های بتنی در محیط دریا ، در نظر گرفتن عوامل مخربی 

 .[2]آن قرار گیرد، ضروری است 

میزان آسیب پذیری یک سازه بتنی، رابطه مستقیمی با محل قرارگیری بتن نسبت به تراز آب دریا دارد. به طوری که می توان ، وضعیت 

 . [3,4]غوطه وری تقسیم نمودهای مختلف بتن نسبت به آب دریا به چهار حالت اتمسفری ، پاششی ، جزر و مدی و 

در این زمینه خاص که دوام بتن در محیط های دریایی مورد بررسی قرار گرفته است، تحقیقات زیادی انجام گرفت که مختصرا به شرح 

 زیر می باشد:

در شرایط جزر و مد و و همکارش در دانشگاه لیسبون، نفوذ یون کلرید را در داخل بتن در محیط های دریایی  Coasta،   1998در سال 

 .[5]اتمسفری مورد بررسی قرار دادند و نتایج را در قالب ضریب هایی ارائه نمودند

و همکارش در دانشگاه توکیو، مقاومت دراز مدت نمونه های بتن معمولی همراه با سر باره و خاکستر   Muhammad،   2000در سال 

 .[6]بهبود مقاومت بتن همراه با خاکستر بادی را نشان دادبادی را مورد بررسی قرار دادند و نتایج حاصل ، 

آقای کربلایی و همکارش در دانشگاه صنعتی سهند،  تحقیقاتی بر روی نمونه های بتن مسلح در شرایط مختلف ساحلی   2005در سال 

 .[7]ماهه بیان شد 6انجام دادند، که این نتایج به صورت دوره 

، تحقیقاتی بر روی نمونه های بتنی انجام داد، بطوری که این نمونه ها در شرایط واقعی  2006همچنین سازمان تحقیقات مسکن در سال 

 .[8]دریای خلیج فارس و در حالت مستغرق مورد بررسی قرار گرفتند

منتشر کردند و میزان نفوذ کلر را در نمونه  "مسلح اثرات محیط دریا بر بتن"و همکارانش  مقاله ای با عنوان   Rincon،   2007در سال 

 .[9]های بتن مسلح ،و اثرات زیان بار آن را بر آرماتور ها مورد بر رسی قرار دادند

آقای گنجیان و همکارش اثرات ناحیه جزر و مدی دربا رابر روی دوام بتن حاوی میکرو سیلیس انجام دادند و نتایج حاصل،   2008در سال 

 .[10]اثرات مثبت میکرو سیلیس بر رو رفتار بتن در معرض آب دریا بودحاکی از 

در اکثر کارهای مطالعاتی ، بتن های معمولی تحت آزمایش های مختلف قرار گرفت . اما در مورد بتن های خود متراکم، آزمایشات ناچیزی 

چنین با توجه به اینکه در مطالعات انجام شده ،نتایج حاصل، صورت گرفت ، که خود انگیزه کافی برای انجام این تحقیق را فراهم آورد . هم

حاکی از اثرات مثبت میکرو سیلس بوده است ، لذا تغییرات مقاومت با افزودن میکرو سیلیس انجام شد که خود قابلیت مقایسه را فراهم 

 کرد.
 

 .مواد و مصالح:2

 

 باشد:مواد و مصالح استفاده شده در این آزمایش به صورت زیر می 

و  [11]کیلوگرم بر متر مکعب می باشد 8585(شن: شن مصرف شده در این آزمایش از معدن شهر بابل تهیه شده و وزن مخصوص آن 1

 [12] نشان داده شده است: 3در جدول شماره    ASTMدانه بندی آن و همچنین دانه بندی استاندارد معرفی شده توسط 

 

 ر آزمایش:دانه بندی شن مصرفی د1جدول شماره 

 

 

 
 

 

 

 

 ASTM C33 درصد عبوری اندازه الک)میلی متر(

12/5 100 90-
100 

9/5 65 40-7 

4/75 5 0-15 
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درصد بوده و مدول  37کیلوگرم بر متر مکعب، و ارزش ماسه ای  8569( ماسه: ماسه مصرف شده از نوع رودخانه ای با وزن مخصوص 8

. دانه بندی ماسه مصرفی  و همچنین استاندارد [13] می باشد   3.2 برابر    ASTM C125نرمی به دست آمده مطابق با استاندارد 

 نمایش داده شده است. 8در جدول شماره  ASTM C33  معرفی شده توسط 

 کارخانه سیمان اصفهان بوده است. 5و  8( سیمان: سیمان های مصرفی در ساخت بتن از سیمان های تیپ 1

متر مربع  بر گرم بوده و به صورت درصدی از عیار  899یلیس به کار رفته در ساخت بتن ،  با سطح ویژه ( میکرو سیلیس: میکروس1

 سیمان به مخلوط بتن اضافه شد.

 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد. 8799( پودر سنگ آهک: پودر سنگ آهک مصرفی محصول کارخانه چالوس با وزن مخصوص 5

در این آزمایش از نوع    نده ها که به منظور کاهش مقدار آب و بهبود کارایی مورد استفاده قرار می گیرند( فوق روان کننده: فوق روان کن6

Sika-Vidcocrete (I)  .بوده اند که از نسل سوم فوق روان کننده ها می باشد 

 (  آب: آب مصرفی استفاده شده در ساخت بتن ، آب شرب شهرستان بابل  می باشد7

 : جهت عمل آوری از دو نوع آب شامل آب شرب شهرستان بابل و آب دریای خزر استفاده شده است.(  آب عمل آوری2

 
 

 : دانه بندی ماسه مصرفی در آزمایش2جدول شماره 
 

   ASTM C 33 درصد عبوری درصد مانده شماره الک
4 2 98 95-

100 8 19.2 80.8 80-
100 16 43 58 50-
85 30 70 30 25-60 

50 90 10 10-
30 100 95 5 2-10 

     319.2 مجموع
     3.2 مدول نرمی  
   

 

 

 . طرح اختلاط بتن خود متراکم:3
 

طرح اختلاط بتن خود متراکم نیازمند طراحی اختلاط خاصی می باشد که با بتن های معمولی متفاوت است ، که نیاز مند سعی و خطا 

 .[13]اختلاط خانم مهندس سنگی که در پایان نامه خود استفاده کردند ، استفاده شداست . لذا در این آزمایش از طرح 

 ذکر شده است. 1طرح اختلاط بتن به ازای مقاومت های مختلف در جدول شماره 
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 : طرح اختلاط بتن خود متراکم بر اساس مقاومت های مختلف3جدول شماره 

 SCC 30 SCC 35 SCC 45 ترکیبات

 280 280 280 سیمان

 638 644 647 شن

 957 965 971 ماسه

 175/4 171 167/3 آب

 0/58 0/58 0/58 نسبت آب به مواد سیمانی

 8 5 3 درصد میکروسیلیس

 270 270 270 پودر سنگ

 2/2 2/2 2/2 درصد فوق روان کننده

 

 .شرح آزمایش های انجام شده:4
 

داخل قالب های مخصوص آزمایش که از پیش تعبیه شده بود ریخته شد و به مدت پس از مرحله اختلاط و ساخت، بتن  به تفکیک در 

بیست و چهار ساعت جهت سخت شدن، در درجه رطوبت ثابت نگه داری شد. پس از خارج سازی از قالب ، نیمی از نمونه ها برای 

 مبنا، در درون آب شیرین عمل آوری شدند. بررسی اثرات آب دریا ، در درون حوضچه آب شور قرار داده شد ، و نیم دیگر به عنوان

سانتیمتر برای آزمایش مقاومت فشاری و همچنین در قالب های استوانه ای با قطر  39ضمن اینکه نمونه ها در قالب های مکعبی با ضلع 

 سانتیمتر برای آزمایش مدول الاستیسیته ریخته شدند.  19و ارتفاع  35

 چهاردهم و بیست و یکم ، نمونه ها برای انجام آزمایش های زیر از حوضچه ها خارج شدند.پس از اتمام روزهای هفتم و 

 

 ( آزمایش مقاومت فشاری:1-3

تبدیل به  9.2استفاده شدو با اعمال ضریب  39جهت اندازه گیری مقاومت فشاری  نمونه های سخت شده از نمونه های مکعبی به ضلع 

.روش انجام آزمایش نیز به صورتی بود که ابتدا نمونه ها در زیر جک قرار داده شدند و سپس [15,16] مقاومت معادل استوانه ای شد.

نیروی لازم جهت گسیخته شدن آن اندازه گیری شد.با تقسیم نیروی اعمال شده برای گسیختگی ، بر سطح مقطع نمونه مقاومت فشاری 

نمایش داده  3شد. دستگاه اندازه گیری مقاومت فشاری بتن در شکل  آنها که همان تنش اعمال شده برای گسیختگی می باشد محاسبه

 شده است.

 

 ( آزمایش مدول الاستیسیته:1-8

اگر تنش عمودی بتن کمتر از حد ارتجاعی بتن باشد ، مدول الاستسیسیته بتن را می توان نسبت تنش عمودی به کرنش متناظر آن در 

. ابتدا [17]برای آزمایش تعیین مدول الاستیسیته از نمونه های استوانه ای استفاده شد  ASTM C469بتن تعریف کرد. طبق استاندارد 

میلیمتر بوده درون استوانه قرار گرفت. همچنین کرنش سنجی نیز در آن تعبیه شد. سپس  359دو نوار عمودی که فاصله آنها از یکدیگر 

ارتجاعی بتن،تعداد دور های کرنش سنج پس از رسیدن عقربه دستگاه به  نمونه زیر دستگاه فشار قرار گرفت. با محاسبه تنش در محدوده

میلیمتر ضرب گردید تا بدین ترتیب تغییر طول نمونه بین دو نوار فلزی بدست   0.002نیروی محاسبه شده قرائت گردید و سپس در عدد 

 رنش بتن در ناحیه ارتجاعی آن بدست آمد و به میلیمتر بوده است، ک 359آید.با تقسیم تغییر طول نمونه به طول اولیه که همان 
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محاسبه شده و با استفاده از دستگاه نیروی مربوط به این   10*5-  6همین ترتیب تعداد دورهای کرنش سنج متناظر با کرنش طولی 

 ید( بدست می آ3کرنش قرائت گردید. با مشخص بودن تنش و کرنش در دو نقطه مدول الاستیسیته بتن از رابطه )

 

 
      

 

1e ، 10*50-6 ، تنش معادل کرنش  1S درصد مقاومت فشاری استوانه ای،  19، تنش معادل  2Sمدول الاستیسیته وتری،  CE که در آن 

 . 6-10*50کرنش  

 

 نشان داده شده است: 8و  3دستگاه تعیین مقاومت فشاری و دستگاه تعیین مدول الاستیسیته بتن به ترتیب در شکل های 

 

 
 . دستگاه اندازه گیری مقاومت فشاری بتن2. دستگاه اندازه گیری مدول الاستیسیته                               شکل 1شکل

 

آزمایشات فوق بر روی نمونه ها انجام گرفت که نتایج آن در روز های هفتم و چهاردهم و بیست و هشتم به طور مبسوط مورد بررسی قرار 

 بررسی نتابج به آن خواهیم پرداخت.گرفت که در بخش 
 

  . بحث و بررسی نتایج:5
 

روزگی به تفکیک به  82و 31و  7بررسی نتابج حاصل از انجام آزمایش ها فوق در دو گروه مقاومت فشاری و مدول ارتجاعی بتن  در سنین 

 صورت زیل می باشد:

 (نتایج مقاومت فشاری:3-5

شاری ، میانگین حاصل از انجام آزمایش بر روی سه نمونه بتن در سنین مختلف می باشد که به تر نتایج حاصل از انجام آزمایش مقاومت ف

 ارائه می شود. 6و  5و  1تیب در جداول شماره 
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 . مقاومت فشاری بتن خود متراکم در سن هفت روز عمل آوری4جدول شماره 
 

مقاومت فشاری در آب شرب  نوع بتن

 )مگاپاسکال(

آب مقاومت فشاری در 

 دریا )مگاپاسکال(

 ضریب تبدیل مقاومت آب دریا به شرب

SCC 25 (type II) 15.2 14 1.085 

SCC 30 (type II) 20.1 18.7 1.074 

SCC 35 (type II) 27.4 25.3 1.083 

SCC 25 (type V) 14.6 14 1.042 

SCC 30 (type V) 19 18.2 1.043 

SCC 35 (type V) 27 25.9 1.042 

 

 روز عمل آوری 14. مقاومت فشاری بتن خود متراکم در سن 5شماره جدول 

مقاومت فشاری در آب شرب  نوع بتن

 )مگاپاسکال(

مقاومت فشاری در آب 

 دریا )مگاپاسکال(

ربضریب تبدیل مقاومت آب دریا به آب ش  

SCC 25 (type II) 21.5 19.3 1.113 
SCC 30 (type II) 25.2 22.7 1.110 
SCC 35 (type II) 31.6 29 1.100 
SCC 25 (type V) 21 19.7 1.065 
SCC 30 (type V 25 23.5 1.063 
SCC 35 (type V) 31.6 30 1.054 

 

 

 روزگی عمل آوری 22. مقاومت فشاری بتن خود متراکم در سن 6جدول شماره 
City or Town  مقاومت فشاری در آب شرب

 )مگاپاسکال(

مقاومت فشاری در آب 

 دریا )مگاپاسکال( 

ضریب تبدیل مقاومت آب دریا به آب 

 شرب

SCC 25 (type II) 24.7 21 1.176 
SCC 30 (type II) 30.6 25.7 1.190 
SCC 35 (type II) 34.3 28.6 1.200 
SCC 25 (type V) 24.4 21.8 1.120 
SCC 30 (type V) 30.1 26.8 1.121 
SCC 35 (type V) 35 31.1 1.125 

 

 

 

 :نشان داده شده است 3تا  1در شکل های  5و  8تیپ   همچنین روند رسیدن به مقاومت نهایی برای دو نوع بتن ساخته شده با بتن
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 2حاوی سیمان تیپ  scc 25. روند تغییرات مقاومت فشاری در طی دوران عمل آوری برای بتن 3شکل شماره 

 

 

 
 2حاوی سیمان تیپ   SCC 30. روند تغییرات مقاومت در طول دوره عمل آوری برای بتن 4شکل شماره 

 

                          
 2حاوی سیمان تیپ   SCC 35. روند تغییرات مقاومت فشاری در طول دوره عمل آوری برای بتن 5شکل شماره 
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 5مگا پاسکال و حاوی سیمان تیپ  25ل دوره عمل آوری برای بتن با مقاومت . روند تغییرات مقاومت فشاری در طو6شکل شماره 

 

 

 
 5حاوی سیمان تیپ  SCC 33. روند تغییرات مقاومت فشاری در طول دوره عمل آوری برای بتن 7شکل شماره 

 

 

 
 5تیپ  حاوی سیمان  SCC 35. روند تغییرات مقاومت فشاری در طود دوره عمل آوری برای بتن 2شکل شماره 

 

 ( نتایج مدول الاستیسیته:8-5

 بیان شده است که به شرح زیر است: 3تا   7نتایج مربوط به آزمایش مدول الاستیسیته در جدول شماره شماره 
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 .نتایج آزمایش مدول الاستیسیته بتن در سن هفت روز عمل آوری7جدول شماره 

 

 . نتایج آزمایش مدول الاستیسیته بتن  در سن چهارده روز عمل آوری2جدول شماره 

 

 . نتایج آزمایش مدول الاستیسیته بتن درسن بیست وهشت روز عمل آوری9جدول شماره 

 

 . نتیجه گیری:6
 با توجه به جداول و نمودار های  بررسی نتابج  ، نتایج زیر حاصل می شود:

مقادیر کمتری است . لذا عمل آوری در آب دریا تاثیر به  به طور کلی ضریب تبدیل مقاومت  در بتن های حاوی سیمان نوع پنج ، -3

 مراتب کمتری بر مقاومت بتن دارد.

هر چه مدت بیشتری از عمل آوری می گذرد ، مقدار ضریب تبدیل مقاومت افزایش می یابد ، لذا نتیجه می گیریم ، تاثیر آب دریا در  -8

 در مدت های طولانی می تواند اثرات زیان باری بر سازه بگذاردکاهش مقاومت بتن، پدیده ای وابسته به زمان است ، که 

روز  82تیپ سیمان و عمل آوری در دریا در روز های اول عمل آوری هیچ گونه تاثیری بر مدول الاستیسیته نمی گذارند ، اما در سن  -1

دت های زیاد به طور عمده مشهود و غیر قابل اغماض عمل آوری ، تاثیرات آن  کم کم نمایان می شود. که انتظار می رود این تاثیرات در م

 شود.

آب   مدول الاستیسیته بتن در نوع بتن

گیگاپاسکالبرحسب    

ریا مدول الاستیسیته بتن در آب د

 برحسب گیگاپاسکال

ن در آب ضریب تبدیل مدول الاستیسیته بت

 دریا به آب شرب

SCC 25 )type II) 88.22 88.2 1 
SCC 30 (type II) 83.42 83.42 1 
SCC 35 (type II) 82 82 1 
SCC 25 (type V) 88.2 88.22 20..1 

SCC 30 (type V) 83.42 83.42 1 
SCC 35 (type V) 82 82 1 

آب   مدول الاستیسیته بتن در نوع بتن

 برحسب گیگاپاسکال

ریا مدول الاستیسیته بتن در آب د

 برحسب گیگاپاسکال

ن در آب ضریب تبدیل مدول الاستیسیته بت

به آب شرب دریا  

SCC 25 )type II) 84.2 84.2 1 
SCC 30 (type II) 82.4 82.4 1 
SCC 35 (type II) 41 41 1 
SCC 25 (type V) 84.2 84.2 1 
SCC 30 (type V) 1.02 82.3 1 
SCC 35 (type V) 41 41 1 

آب   مدول الاستیسیته بتن در نوع بتن

 برحسب گیگاپاسکال

ریا مدول الاستیسیته بتن در آب د

 برحسب گیگاپاسکال

ن در آب ضریب تبدیل مدول الاستیسیته بت

 دریا به آب شرب

SCC 25 )type II) 82.822 82.82 1.221 
SCC 30 (type II) 82.882 13027. 1.224 
SCC 35 (type II) 44.2 44.22 1 
SCC 25 (type V) 82 83.42 20..1 

SCC 30 (type V) 82.882 82.122 20..2 

SCC 35 (type V) 44.28 44.32 20... 
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