نشریه مهندسی سازه و ساخت ،دوره  ،5شماره  ،1سال  ،1397صفحه  5تا 19

نشریه مهندسی سازه و ساخت
www.jsce.ir

تأثیر آب مغناطیسی و پوزوالنهای مختلف بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم
مجید قلهکی ،*1علی خیرالدین ،2محمد

حجفروش3

 -1دانشیار ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 -2استاد ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 -3دانشجوی دکتری مهندسی عمران ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران

چکیده
بتن خودتراکم ،بتنی است که میتواند در فضای فشرده بین آرماتورها ،بدون جداشدگی دانهها جریان یابد و تنها در اثر وزن خود متراکم
گردد .هدف از این مقاله ،بررسی خواص مهندسی بتن خودتراکم حاوی آب مغناطیسی با جایگزینی بخشی از سیمان مصرفی با پوزوالنهای
میکروسیلیس ،متاکائولن ،خاکستر پوسته شلتوک برنج و خاکستر بادی در نسبتهای  10و  20درصد وزنی مواد سیمانی میباشد .بدین
منظور رفتار بتن خودتراکم در حالت تازه توسط آزمایشهای جریان اسالمپ ،زمان جریان  50سانتیمتر( ،)T50زمان عبور بتن از قیف ،V
نسبت انسداد در جعبه  Lو شاخص پایداری چشمی بررسی شده است .خواص بتن سخت شده خودتراکم با تعیین مقاومتهای فشاری و
کششی(شکافت نمونه استوانهای) در سنین  7و  28روز و مشخصه دوام نمونههای بتنی با انجام آزمایش درصد جذب آب در سن  28روز
مورد ارزیابی قرار گرفته است .همچنین به منظور تأثیر آب مغناطیسی با شدت میدان  0/8تسال در نتایج ،نمونههایی با آب معمولی نیز
ساخته شده است .نتایج به دست آمده از بتن تازه در آزمایشگاه نشان میدهد که آب مغناطیسی و پوزوالنهای مورد استفاده ،موجب
بهبود شرایط خودتراکمی بتن از لحاظ جریانپذیری و ویسکوزیته میشوند .بر این اساس ،آب مغناطیسی میتواند میزان مورد نیاز کاهنده
شدید آب برای بتن خودتراکم را با حفظ جریان اسالمپ ،تا  45درصد کاهش دهد .نتایج بتن سخت شده نیز حاکی از بهبود خواص
مقاومتی و پایایی بتن خودتراکم حاوی آب مغناطیسی و پوزوالنهای مصرفی میباشد .بر این اساس ،میتوان اختالط حاوی آب مغناطیسی
و جایگزینی  20درصد میکروسیلیس را با افزایش  48و  35درصد به ترتیب در مقاومت فشاری و مقاومت کششی و کاهش  55درصد در
میزان جذب آب در سن  28روزه ،به عنوان طرح بهینه انتخاب کرد.
کلمات کلیدی :آب مغناطیسی ،بتن خودتراکم ،میکروسیلیس ،متاکائولن ،خاکستر پوسته شلتوک برنج ،خاکستر بادی.
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ABSTRACT

ARTICLE INFO

Self-compacted concrete (SCC) is a concrete that can flow in the space
between reinforcement without separation and compact only by their own
weight. In this study, the effect of using silica fume, metakaolin, rice husk
ash and fly ash with different ratios of 10% and 20% by weight of cement
in self-compacting concrete containing magnetic water is concerned. The
fresh properties of self-compacted concrete were tested by means of slump
flow, T50, V-funnel, L-box and visual stability index (VSI). The hardened
properties were assessed using compressive strength at the ages of 7 and
28 days. Also splitting tensile strength and water absorption test were
assessed at the age of 28 days. In addition, concrete specimens were made
using tap water and magnetic water was passed through a magnetic field
of 0.8 Tesla. The results show that pozzolanic materials are suitable in
properties of self-compacting concrete containing magnetic water in terms
of flow ability and viscosity. Moreover, magnetic water can reduce the
amount of superplasticizer, required for SCC, up to 45%. Also the results
of hardened SSC show an improvement in mechanical and durability
properties of concrete. The usage of silica fume with ratio 20% by weight
of cement in self-compacting concrete containing magnetic water,
increases the compressive and splitting tensile strengths by 48% and 35%
respectively and decreases amount of water absorption by 55% at the age
of 28 days.
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 -1مقدمه
توسعه بتن به عنوان یکی از مهمترین و پرکاربردترین مصالح ساختمانی از اهمیت ویژهای برخوردار است .خواص بتن به عنوان یک
ماده مرکب همواره تحت تأثیر مشخصات مصالح تشکیل دهنده آن و شرایط عملآوری مربوط به زمان بعد از ساخت بتن میگردد .امروزه با
توجه به ضوابط مشخصی که برای طراحی و ساخت بتن وجود دارد ،دغدغه اصلی در احداث سازههای بتنی ،کیفیت بتن در اجراست .از طرفی
بخش عمده هزینه های یک پروژه ناشی از نیروی کار انسانی است .به همین دلیل امروزه دیدگاه جهانی به سمت کاهش نیروی انسانی مورد
نیاز در ساخت و سازهای عمرانی پیش میرود .از جمله عواملی که در پروژههای عمرانی باعث افزایش هزینهها میشود ،عملیات تراکم بتن
است .در یک نگاه کلی می توان ظهور بتن خودتراکم را در جهت جبران مسئله فوق دانست .مفهوم بتن خودتراکم اولین بار در سال  1986در
پی مسئله دوام در سازههای بتنی و اینکه علت اصلی ضعف این سازهها در عدم کیفیت بتن اجرایی است ،پیشنهاد شد [ .]1نمونه اولیه این
بتن ،در سال  1988در ژاپن و در دانشگاه توکیو با اسالمپ بیشتر از  620میلیمتر ساخته شد [ .]2بتن خودتراکم ،بتن تازهای است که سه
ویژگی ،توانایی جریان یافتن تحت وزن خود ،پر کردن فضای موردنیاز یا قالب به طور کامل و ایجاد یک مخلوط چگال و به اندازه کافی همگن
را بدون نیاز به عملیات تراکم همزمان داشته باشد(رفتاری شبیه مایع نیوتنی) .از مزایای بتن خودتراکم میتوان به افزایش سرعت اجرای
بتنریزی و در نتیجه کاهش زمان ساخت سازه و صرفه جویی اقتصادی به ویژه در المانهای افقی مانند دالها [ ،]3کاهش آلودگی صوتی
ناشی از ویبره کردن و فراهم کردن امکان بتنریزی در شب در مناطق شهری [ ،]4امکان ساخت سازههای بتنی ویژه ،مانند بتنریزی در زیر
آب [ ]4اشاره کرد .بنابراین دور از ذهن نیست که بتن خودتراکم ،بتن آینده باشد.
کیفیت آب مورد استفاده در ساخت بتن به طور مستقیم روی خواص مهندسی آن تأثیر میگذارد .مغناطیسی کردن آب از جمله
روشهایی است که با تغییر در خواص مولکولی ،میتواند موجب بهبود کیفیت آب مورد استفاده در بتن گردد .آبی که از طریق گذراندن از
میدان مغناطیسی به دست میآید ،نه در ظاهر ،بلکه در ساختار مولکولی خود دچار دگرگونیهایی میشود .جوشی و کامات [ ]5گزارش کردند
که تأثیر میدان مغناطیسی بر پیوند هیدروژنی بین مولکولهای آب باعث میشود که برخی از خواص فیزیکی آب از جمله چگالی ،کشش
سطحی و هدایت الکتریکی تغییر کند .القای میدان مغناطیسی روی مولکولهای آب موجب میشود که اجتماع مولکولی آب کوچک شده و
تعداد مولکول های بیشتری بتوانند در واکنش هیدراتاسیون سیمان شرکت کنند [ . ]6در فرآیند هیدراتاسیون ،حضور آب مغناطیسی سبب
میشود ،ذرات سیمان به وسیله یک الیه تک مولکولی آب با چگالی و کشش سطحی کمتر احاطه شوند که در نتیجه با افزایش سرعت واکنش
و کاهش آب مصرفی ،فرآیند هیدراتاسیون کاملتری رخ میدهد [ .]8-7استفاده از آب مغناطیسی باعث میشود تا ضمن صرفه جویی در
مصرف سیمان به میزان  5درصد ،مقاومت بتن در برابر آبانداختگی و یخزدگی افزایش یابد [ .]10-9تحقیقات بسیاری نشان دادند که آب
مغناطیسی ،خواص مهندسی بتن را بهبود میبخشد [ .]12-11افشین و همکاران [ ]13در تحقیق خود بر روی خواص مکانیکی بتن با مقاومت
باال حاوی آب مغناطیسی نشان دادند که استفاده از آب مغناطیسی ،مقدار اسالمپ و مقاومت فشاری بتن را به ترتیب به میزان  45و 18
درصد افزایش میدهد .آنها همچنین گزارش کردند که در صورت بکارگیری آب مغناطیسی میتوان به ازای اسالمپ و مقاومت فشاری یکسان،
مقدار سیمان مصرفی را تا  28درصد کاهش داد .تأثیر آب مغناطیسی روی خواص بتن حاوی سرباره کوره آهنگدازی [ ]14و خاکستر بادی
[ ]15توسط سو و همکاران در سالهای  2000و  2003انجام شد .آنها گزارش کردند که آب مغناطیسی با شدت میدان  1/2 ،0/8و 1/35
تسال میتواند 9 ،الی  19درصد مقاومت فشاری بتن را افزایش دهد .تحقیقات جدید در زمینه تأثیر میدان مغناطیسی متناوب در بتن ریزدانه
[ ]16و تیرهای بتنآرمه کوچک مقیاس [ ،]17از بهبود خواص مقاومتی بتن حکایت دارد .بنابراین تکنولوژی مغناطیس موجب میشود که
خواص مهندسی بتن بدون اضافه کردن هرگونه ماده شیمیایی و آلودگی زیست محیطی بهبود یابد.
استفاه از مواد پودری(پرکننده) به عنوان جایگزین بخشی از سیمان مصرفی میتواند ضمن کاهش هزینهها ،کاهش آلودگی زیست
محیطی ،صرفهجویی در مصرف انرژی و بهرهمندی از محصوالت جانبی کارخانجات تولیدی ،موجب بهبود خواص مقاومتی و پایایی بتن شود
[ .]19-18طبق شیوهنامه  ،]20[ EFNARCعبارت پودر به عناصری از بتن خودتراکم اطالق میشود که دارای قطر کوچکتر از 125 μm
هستند که شامل کسری از ماسه ،سیمان و پرکننده میشود .مواد افزودنی مانند خاکستر بادی ،پودر سنگ آهک ،سرباره کوره آهنگدازی و
میکروسیلیس به طور موفقیت آمیزی در بتن خودتراکم استفاده شدهاند [ .]21-22تحقیقات مقصودی و همکاران [ ]23در زمینه بتن
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خودتراکم حاوی ذرات نانو نیز ،حکایت از تأثیر باالی این مواد در کاهش فضای خالی و تورم بتن خودتراکم دارد .در مطالعه جالل و همکاران
[ ]24بر روی نمونههای بتن خودتراکم حاوی میکروسیلیس ،کاهش درصد جذب آب ،افزایش مقاومت الکتریکی و کاهش ارتفاع نفوذ یون کلر
گزارش شد .ثابت و همکاران [ ]25گزارش کردند که وجود  10و  20درصد میکروسیلیس ،باعث افزایشی به ترتیب  22و  28درصد در مقاومت
فشاری بتن خودتراکم میشود .آنها همچنین گزارش دادند که جذب آب نمونههای حاوی میکروسیلیس کمتر است .مطالعات مختلف [27-
 ]26درباره تأثیر خاکستر بادی بر روی عملکرد بتن خودتراکم نشان میدهد که خاکستر بادی موجب کاهش مقاومت فشاری بتن میگردد.
مشابه نتایج فوق ،مطالعه ای بر روی عملکرد بتن خودتراکم حاوی خاکستر بادی توسط خطیب [ ]28گزارش شده است .نتایج پژوهش وی
نشان داد که با افزایش میزان خاکستر بادی ،درصد جذب آب بتن افزایش مییابد .جالل و همکاران [ ]29نشان دادند که استفاده از خاکستر
بادی در درصدهای مختلف  5تا  15درصد ،موجب بهبود روانی بتن خودتراکم میگردد .از طرفی خاکستر بادی ،جذب آب و نفوذ یون کلر
بتن را کاهش میدهد .آنها همچنین گزارش کردند که خاکستر بادی مقاومت فشاری  7و  28روزه را نسبت به بتن مبنا کاهش میدهد ،اما
تأثیری روی مقاومت کششی(شکافت نمونه استوانهای) ندارد .پون و همکاران [ ]30گزارش کردند که خواص پوزوالنی متاکائولن موجب تسریع
روند کسب مقاومت در سنین اولیه و همچنین بهتر شدن وضعیت تخلخل خمیر سیمان در مقایسه با پرکنندههایی مانند میکروسیلیس و
خاکستر بادی میگردد .اگرچه در یک نسبت جایگزینی یکسان ،بتن حاوی متاکائولن ،مقاومت  28روزه مشابهی نسبت به بتن حاوی
میکروسیلیس دارد .تأثیر متاکائولن بر خواص بتن خودتراکم در مقایسه با میکروسیلیس توسط حسن و همکاران [ ]31انجام شده است .آنها
گزارش کردند که متاکائولن سبب افزایش ویسکوزیته پالستیک بتن میگردد ،در حالیکه میکروسیلیس تأثیری بر ویسکوزیته ندارد .آنها
همچنین وجود متاکائولن را سبب افزایش مقاومت فشاری ،کاهش نفوذ یون کلر و افزایش مقاومت در برابر یخزدگی و ذوب یخ اعالم کردند.
در تحقیقی که بر روی بتن حاوی خاکستر پوسته شلتوک برنج انجام شده است ،مدندوست و همکاران [ ]32نتیجه گرفتند که واکنش
پوزوالنیک خاکستر پوسته شلتوک برنج در سنین پایین کم بوده و با افزایش سن پس از گذشت  270روز تأثیر قابل مالحظهای در مقاومت
بتن خواهد داشت.
از آنجا که پژوهش ها در زمینه استفاده از آب مغناطیسی در بتن خودتراکم در ابتدای راه خود میباشد ،لذا مطالعات هرچه بیشتری
در این زمینه احساس میشود .هدف از این مطالعه ،ارزیابی خواص مهندسی بتن خودتراکم حاوی آب مغناطیسی و پوزوالنهای میکروسیلیس،
متاکائولن ،خاکستر پوسته شلتوک برنج و خاکستر بادی میباشد .خواص بتن تازه به وسیله آزمایشهای جریان اسالمپ ،زمان جریان 50
سانتیمتر( ،)T50زمان عبور بتن از قیف  ،Vنسبت انسداد در جعبه  Lو شاخص پایداری چشمی بررسی میگردد .خواص بتن سخت شده
خودتراکم با تعیین مقاومتهای فشاری و کششی(شکافت نمونه استوانهای) و مشخصه دوام با انجام آزمایش درصد جذب آب در سن  28روزه
مورد ارزیابی قرار میگیرد.

 -2برنامه آزمایشگاهی
 -1-2مصالح مورد استفاده
در این مطالعه ،سیمان پرتلند تیپ  2با وزن مخصوص  3/15و پوزوالنهای میکروسیلیس ،متاکائولن ،خاکستر پوسته شلتوک برنج
و خاکستر بادی به عنوان مصالح جایگزین سیمان با وزنهای مخصوص به ترتیب  2/09 ،2/6 ،2/32و  2/5گرم بر سانتیمتر مکعب مورد
استفاده قرار گرفتهاند .در جدول  ،1مشخصات شیمیایی این مصالح ارائه شده است .مصالح درشتدانه از نوع شکسته با حداکثر قطر اسمی
 19میلیمتر ،وزن مخصوص  2/66گرم بر سانتیمتر مکعب و میزان جذب آب  1/1درصد و مصالح ریزدانه شامل ماسه رودخانهای با وزن
مخصوص  2/6گرم بر سانتیمتر مکعب و میزان جذب آب  2/25درصد میباشد .آب مورد استفاده در چرخه اختالط بتن ،به دو صورت آب
مغناطیسی شده با شدت میدان  0/8تسال و آب معمولی میباشد .در تمامی اختالط ها به منظور رسیدن به حد روانی مورد نیاز EFNARC
[ ،]20از کاهنده شدید آب بر پایه کربوکسیالت با وزن مخصوص  1/15گرم بر سانتیمتر مکعب مطابق استاندارد  ASTM C494استفاده شده
است.
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صاحب امتیاز :انجمن مهندسی سازه ایران
جدول : 1ترکیبات شیمیایی سیمان و پرکنندهها.
*FA
60/1
24/6
5/1
7/61
0/74
0/1
3/23

*RHA
91/26
0/94
0/37
2/15
0/88
0/98
0/46

*MK
54/5
34/63
1/42
0/28
0/3
0/22
0/34
0/1

*SF
95/23
1/21
0/91
0/63
0/98
0/82
1/03
0/31

*PC
22/45
4/85
3/95
64/86
0/8
0/85
0/51
0/25

*XRF
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SO3
K2O
Na2O

* : XRFآنالیز شیمیایی مصالح : PC* ،سیمان پرتلند : SF* ،میکروسیلیس : MK* ،متاکائولن : RHA* ،خاکستر پوسته شلتوک برنج و
 :FAخاکستر بادی.

 -2-2نسبتهای اختالط و شرایط آزمایش
به منظور دستیابی به اهداف این مطالعه ،ده اختالط متفاوت شامل بتن خودتراکم در نسبت آب به مواد سیمانی  0/37و میزان کل
مواد سیمانی  400کیلوگرم بر متر مکعب طراحی گردید .دو اختالط مبنا با آب معمولی) (NWو آب مغناطیسی) (MWساخته شدهاند .هشت
اختالط دیگر شامل آب مغناطیسی و پرکننده های میکروسیلیس ،متاکائولن ،خاکستر پوسته شلتوک برنج و خاکستر بادی در دو نسبت
جایگزینی  10و  20درصد وزنی سیمان میباشد .جزئیات اختالط نمونهها در جدول  2ارائه شده است .جهت ساخت نمونهها ،ابتدا شن و
ماسه به مدت  30ثانیه در بتونیر مخلوط شدند .سپس نصف آب مصرفی به مدت  1دقیقه به بتونیر اضافه گردید .پس از این مرحله ،بتونیر به
مدت  1دقیقه خاموش شد تا سنگدانهها آب الزم را جذب نمایند .سپس سیمان و پرکنندهها اضافه شده و  1دقیقه دیگر اختالط انجام گردید.
در حالیکه بتونیر به مدت  3دقیقه روشن بود ،مابقی آب مصرفی و ماده افزودنی کاهنده شدید آب به مخلوط اضافه گردید .این روند مشابه
روش اختالط خیاط و همکاران [ ]33برای تولید بتن خودتراکم میباشد .بتنهای ساخته شده ابتدا تحت آزمایش های بتن تازه قرار گرفته و
سپس به منظور تعیین مقاومت فشاری و میزان جذب در قالبهای مکعبی  15سانتیمتری و جهت تعیین مقاومت کششی در قالبهای
استوانهای 15×30سانتیمتری ریخته شدند .تمامی نمونهها پس از  24ساعت از قالب خارج شده و تا سن آزمایش در داخل آب با دمای
℃ 21±2نگهداری شدند .آزمایش مقاومت فشاری در سنین  7و  28روز و آزمایش مقاومت کششی(شکافت نمونه استوانهای) در سن  28روز
به ترتیب مطابق استاندارد  ASTM C39و  ASTM C496انجام پذیرفت .میزان جذب آب نمونهها در سن  28روزه مطابق استاندارد ASTM
 C642اندازهگیری شد.

 -3نتایج آزمایشها و تفسیر آنها
 -1-3خواص بتن تازه خودتراکم
به منظور تأمین ویژگیهای رئولوژیکی بتن خودتراکم ،آزمایشهای جریان اسالمپ ،زمان جریان  ،T50زمان عبور بتن از قیف ،V
توانایی عبور(نسبت انسداد) در جعبه  Lو شاخص پایداری چشمی در فاز خمیری بتن خودتراکم انجام شد .در این پژوهش ،تمامی نتایج به
دست آمده از فاز خمیری ،محدوده مجاز  ]20[ EFNARCبرای پذیرش بتن خودتراکم را تأمین نمود .در نتیجه تمامی نمونههای ساخته شده
از لحاظ خواص خودتراکمی بتن ،مناسب ارزیابی شدند.
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صاحب امتیاز :انجمن مهندسی سازه ایران
جدول : 2جزئیات طرحهای اختالط مورد استفاده در آزمایشگاه(.)kg/m3
کاهنده
شدید آب

ماسه

شن

آب

خاکستر بادی
)(FA

5/75
3/15
3/45
5/37
4/03
6/71
4/60
7/48
2/68
2/11

1085
1085
1069
1062
1071
1067
1066
1056
1070
1065

778
778
766
761
768
765
764
757
767
764

148
148
148
148
148
148
148
148
148
148

40
80

خاکستر
پوسته برنج
))RHA
40
80
-

متاکائولن
))MK
40
80
-

میکروسیلیس
)(SF

سیمان

نام اختالط

شماره
طرح

40
80
-

400
400
360
320
360
320
360
320
360
320

)CTRL(NW
)CTRL(MW
SF10
SF20
MK10
MK20
RHA10
RHA20
FA10
FA20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 -1-1-3جریان اسالمپ
تغییرات میزان جریان اسالمپ و مصرف ماده افزودنی کاهنده شدید آب برای تمامی اختالطها در شکل  1ارائه شده است .تمامی
اختالطها دارای جریان اسالمپی در محدوده  670-710میلی متر با تنظیم مقدار کاهنده شدید آب از  2/11تا  7/48کیلوگرم بر متر مکعب
میباشند .همانگونه که از شکل  1مشاهده میگردد ،افزودن میکروسیلیس ،میزان کاهنده شدید آب را برای نگه داشتن مخلوط در محدوده
قابل قبول جریان اسالمپ ،افزایش میدهد .مطابق این شکل ،استفاده از آب مغناطیسی ضمن کاهش کاهنده شدید آب به میزان  45درصد،
موجب افزایش جریان اسالمپ به میزان  3درصد میگردد .دلیل آن میتواند آزادی عمل بیشتر مولکولهای آب مغناطیسی در میان ذرات
سیمان نسبت به آب معمولی باشد .جایگزینی  20درصد میکروسیلیس ،میزان کاهنده شدید آب را بیش از  31درصد افزایش میدهد .این
در حالی است که میزان جریان اسالمپ  15درصد کاهش مییابد .این نتیجه توسط ثابت و همکاران [ ]25نیز ارائه شده بود .تحقیقات گوئیسی
[ ]26نیز در همین راستا میباشد .دلیل این موضوع میتواند سطح مخصوص ویژه باالی ذرات میکروسیلیس نسبت به ذرات سیمان و در
نتیجه افزایش جذب کاهنده شدید آب و کاهش جریانپذیری مخلوطهای سیمانی باشد .همچنین شکل  1نشان میدهد که مصرف بیشتر
کاهنده شدید آب در اختالطهای حاوی متاکائولن ،جریان پذیری را افزایش داده است .بر اساس نتایج به دست آمده ،جایگزینی  20درصد
متاکائولن موجب افزایش  20درصدی در مصرف کاهنده شدید آب در مقایسه با نمونههای حاوی میکروسیلیس گردید .اگرچه جریانپذیری
نیز افزایش یافته است .نتیجه مشابه برای بتن خودتراکم توسط مدندوست و موسوی [ ]34به دست آمده است .افزودن خاکستر پوسته شلتوک
برنج نسبت به تمامی اختالطها ،مصرف کاهنده شدید آب را افزایش میدهد .پایین بودن وزن مخصوص خاکستر پوسته شلتوک برنج موجب
میشود که نسبت حجمی مواد سیمانی افزایش یابد .در نتیجه با افزایش اصطکاک بین ذرهای ،ویسکوزیته پالستیک افزایش مییابد .این
نتیجه توسط صفیالدین و همکاران [ ]35نیز گزارش شده است .همانگونه که از شکل  1مشاهده میگردد ،خاکستر بادی تقاضا برای کاهنده
شدید آب را کاهش داده است .شکل کروی ذرات خاکستر بادی ،اصطکاک بین سنگدانه و خمیر سیمان را کاهش میدهد .بنابراین جریانپذیری
مخلوطهای حاوی خاکستر بادی افزایش مییابد .البته در بعضی اختالطها ،مصرف بیشتر کاهنده شدید آب موجب افزایش جریانپذیری
میگردد .این موضوع در مطالعه جالل و همکاران [ ]29نیز اشاره شده بود .گزارشی توسط لیبره و همکاران [ ]36نشان میدهد که جایگزینی
 50-10درصد خاکستر بادی ،جریانپذیری مالت خودتراکم را افزایش میدهد.
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صاحب امتیاز :انجمن مهندسی سازه ایران

8

کاهنده شدید آب

جریان اسالمپ

710

6

700

5

690

4

680

3

670

2

660

1

650

0

640

جریان اسالمپ()mm

کاهنده شدید آب)(kg/m3

7

720

شکل : 1تغییرات جریان اسالمپ و کاهنده شدید آب برای بتن خودتراکم.

 -2-1-3زمان جریان  T50و زمان عبور بتن از قیف V

مدت زمان اندازهگیری شده از لحظه باال کشید ن مخروط ناقص در آزمایش جریان اسالمپ تا رسیدن جریان به قطر  50سانتیمتر
را که اصطالحاً T50 ،مینامند ،اطالعاتی درباره ویسکوزیته مخلوط به دست میدهد .مقادیر زمان جریان  T50برای اختالطهای مختلف در شکل
 2ارائه شده است .این زمان برای طرحهای متفاوت در محدوده  2/85-5/89ثانیه میباشد .براساس نتایج به دست آمده ،افزودن پرکنندههای
مورد استفاده به غیر از خاکستر بادی ،زمان جریان را افزایش میدهد .این موضوع می تواند به دلیل قدرت باالی جذب آب این مواد باشد که
منجر به افزایش ویسکوزیته پالستیک و کاهش جریانپذیری مخلوط میگردد.
زمان عبور بتن از قیف  Vبرای اختالطهای متفاوت در شکل  3نمایش داده شده است .در این آزمایش ،مدت زمان خروج بتن از
یک قیف  Vشکل استاندارد اندازهگیری میشود و به عنوان معیاری برای تعیین قابلیت پرکنندگی و ویسکوزیته پالستیک بتن تازه مورد
استفاده قرار میگیرد و میتواند جایگزینی برای آزمایش  T50باشد .این زمان برای تمامی طرحها ،روندی مشابه زمان جریان  T50دارد .براساس
شکلهای  2و  ، 3آب مغناطیسی با کاهش زمان جریان ،ویسکوزیته بتن خودتراکم را کاهش و حضور پرکنندهها ،این زمان را افزایش میدهد.
این نتایج ،در راستای مطالعات سایر محققان میباشد .برای مثال ،مطالعه حسن و همکاران [ ]31نشان میدهد که حضور متاکائولن موجب
افزایش زمان عبور بتن خودتراکم از قیف  Vمیگردد .این افزایش زمان به دلیل افزایش ویسکوزیته مخلوط در حضور متاکائولن میباشد .در
شکل  4رابطه بین زمان جریان  T50و زمان عبور بتن از قیف  Vبرای نمونه های متفاوت بتن خودتراکم نشان داده شده است .در این رابطه،
زمان عبور بتن خودتراکم از قیف  Vبا  VFو زمان جریان  T50با  Tنشان داده شده است .این رابطه با ضریب همبستگی باالیی برقرار است.
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6
5

زمان جریان (S) T50

4
3
2
1
0

شکل : 2تغییرات زمان جریان  T50برای بتن خودتراکم.

30

20
15
10
5

زمان عبور بتن از قیف (S) V

25

0

شکل : 3تغییرات زمان عبور بتن از قیف  vبرای بتن خودتراکم.

14
12

8
6
4

VF = -0.91 (T)2 + 9.37(T) - 11.9
R² = 0.75

2

زمان عبور بتن از قیف (S)V

10

0
8

6

2

4

0

زمان جریان(S)T50
شکل : 4رابطه زمان عبور بتن از قیف  Vو زمان جریان  T50برای بتن خودتراکم.
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صاحب امتیاز :انجمن مهندسی سازه ایران

 -3-1-3توانایی عبور(نسبت انسداد) در جعبه L

نسبت انسداد طرحهای حاوی پرکنندههای مختلف در شکل  5نشان داده شده است .در این آزمایش ،هدف یافتن حجمی از بتن
است که اجازه یافته از بین میلگردهایی که در سر راه آن در جعبه  Lقرار گرفتهاند ،عبور کند .نسبت انسداد در تمامی طرحها در محدوده
 0/0-8/91میباشد ،]20[ EFNARC .نسبت انسداد پایینتر از  0/8را برای تولید بتن خودتراکم مجاز نمیداند .بنابراین تمامی اختالطهای
طراحی شده ،ضوابط پذیرش این موسسه را تأمین می کنند .بر اساس نتایج به دست آمده ،آب مغناطیسی قادر است ،میزان توانایی عبور بتن
خودتراکم در جعبه  Lرا بیش از  8درصد افزایش دهد .این میزان در حضور پوزوالن خاکستر بادی به بیش از  12درصد میرسد.

0.95
0.9

0.8

نسبت انسداد

0.85

0.75
0.7

شکل : 5تغییرات نسبت انسداد(توانایی عبور) در جعبه  Lبرای بتن خودتراکم.

 -4-1-3شاخص پایداری چشمی
جداشدگی سنگدانهها و آب انداختگی بتن خودتراکم از جمله عواملی هستند که باید در حین ساخت و انتقال بتن رخ ندهند .زیرا
این عوامل به شدت بر روی مشخصههای مقاومت و دوام بتن خودتراکم تأثیر میگذارند .شاخص پایداری چشمی به عنوان سادهترین روش
برای ارزیابی پایداری بتن خودتراکم توسط ناظر انجام میشود .در این پژوهش ،تمامی اختالطها دارای شاخص صفر یا یک بر اساس موسسه
 ]20[EFNARCبودهاند که نشان از پایداری باالی مخلوطهای ساخته شده میباشد.

 -2-3خواص بتن سخت شده خودتراکم
 -1-2-3مقاومت فشاری
روند کسب مقاومت فشاری بتن خودتراکم حاوی آب مغناطیسی و پرکنندههای مختلف در سنین  7و  28روزه به ترتیب در
شکلهای  6و  7نشان داده شده است .همانگونه که از این شکلها مشاهده میگردد ،آب مغناطیسی موجب افزایش  10و  15درصدی در
مقاومتهای فشاری  7و  28روزه شده است که دلیل آن میتواند تکمیل شدن فرآیند هیدراتاسیون سیمان باشد .افشین و همکاران [ ]13در
تحقیق خود روی بتن با مقاومت باال گزارش کردند که آب مغناطیسی مقاومت فشاری بتن را  18درصد افزایش میدهد .تحقیقات سو و
همکاران [ ]15-14نیز در همین راستا میباشد .مطابق شکل  ،6بتن خودتراکم حاوی خاکستر بادی در درصدهای مختلف جایگزینی ،مقاومت
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فشاری  7روزه بیشتری از خود نشان میدهد .همچنین جایگزینی پرکننده های مختلف به جز خاکستر پوسته شلتوک برنج ،موجب افزایش
مقاومت فشاری  7روزه میگردد .نمونههای حاوی خاکستر پوسته شلتوک برنج در سطح جایگزینی  20درصد ،دارای کمترین مقاومت نسبت
به نمونه های کنترل هستند .این نشان دهنده فعال نشدن خاصیت پوزوالنی خاکستر پوسته شلتوک برنج در سنین اولیه میباشد .از میان
تمامی پرکنندهها ،نمونه های حاوی آب مغناطیسی و خاکستر بادی دارای بیشترین مقاومت فشاری کسب شده به میزان بیش از  8درصد
نسبت به نمونههای با آب مغناطیسی تنها و بیش از  15درصد نسبت به نمونههای با آب معمولی میباشد .این افزایش مقاومت فشاری میتواند
به دلیل پر شدن فضا های خالی خمیر سیمان از طریق ذرات بسیار کوچک خاکستر بادی نسبت به ذرات سیمان و همچنین فعالیت پوزوالنی
آن باشد [ .]25بر اساس شکلهای  6و  ،7سیر صعودی مقاومت فشاری نمونههای حاوی آب مغناطیسی و میکروسیلیس در درصدهای باالی
جایگزینی ،بیشتر است.
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شکل : 6مقاومت فشاری بتن خودتراکم در سن  7روزه.
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بیشترین افزایش مقاومت فشاری برای درصدهای مختلف جایگزینی میکروسیلیس ،متاکائولن ،خاکستر پوسته شلتوک برنج و
خاکستر بادی نسبت به بتن کنترل حاوی آب مغناطیسی به ترتیب حدود  -9 ،8 ،28و  10درصد نتیجه شده است .این نتایج نسبت به بتن
کنترل حاوی آب معمولی به ترتیب  4 ،24 ،48و  26درصد میباشد .بنابراین تأثیر آب مغناطیسی روی کسب مقاومت فشاری نمونهها مشهود
است .مقاومت فشاری  28روزه نمونههای حاوی آب مغناطیسی و میکروسیلیس دارای بیشترین مقدار نسبت به سایر نمونهها میباشد .ترکیب
آب مغناطیسی و میکروسیلیس ،مقاومت فشاری  28روزه را نسبت به نمونه کنترل با آب مغناطیسی حدود  22درصد و نسبت به نمونه کنترل
با آب معمولی حدود  32درصد افزایش میدهد .این افزایش مقاومت را میتوان به دلیل خاصیت پرکنندگی ذرات میکروسیلیس و در نتیجه
ایجاد یک ساختار سیمانی فشردهتر دانست [ .]25مقاومت فشاری کسب شده نمونههای حاوی متاکائولن در سطح جایگزینی  20درصد از
نمونه های حاوی خاکستر بادی بیشتر است .این نتیجه مشابه نتایج مطالعات گوئیسی و همکاران [ ]26و پون و همکاران [ ]30میباشد.
 -2-2-3مقاومت کششی (شکافت نمونه استوانهای)
نتایج مقاومت کششی نمونههای بتن خودتراکم حاوی آب مغناطیسی و پوزوالنهای مختلف در سن  28روزه در شکل  8ارائه شده
است .مقاومت کششی در تمامی نمونهها در محدوده  2/4-77/23 MPaمی باشد .بیشترین افزایش مقاومت کششی برای درصدهای مختلف
جایگزینی میکروسیلیس ،متاکائولن ،خاکستر پوسته شلتوک برنج و خاکستر بادی نسبت به بتن کنترل حاوی آب مغناطیسی به ترتیب حدود
 -22 ،10 ،18و  2درصد نتیجه شده است .این نتایج نسبت به بتن کنترل حاوی آب معمولی به ترتیب  -11 ،25 ،34و  13درصد میباشد.
لذا نتایج نشان میدهد که مشابه روند افزایش مقاومت فشاری ،آب مغناطیسی روی مقاومت کششی نمونههای بتن خودتراکم نیز تأثیر مثبتی
دارد .بر این اساس ،آب مغناطیسی به تنهایی قادر است ،مقاومت کششی بتن خودتراکم را حدود  15درصد افزایش دهد .همانگونه که از شکل
 8مشاهده میگردد ،مقاومت کششی نمونههای مختلف تقریباً روندی مشابه مقاومت فشاری آنها دارد .در این میان تنها نمونههای حاوی
خاکستر بادی ،مقاومت کششی کمتری از خود نشان میدهند .به نظر می رسد که افزودن خاکستر بادی تأثیری در افزایش مقاومت کششی
ندارد .موضوعی که جالل و همکاران [ ]29نیز در مطالعات خود به آن رسیدند.
یکی از نقاط ضعف بتن ،مقاومت کششی پایینتر آن نسبت به مقاومت فشاری میباشد .لذا ارزیابی و تعیین رابطهای جهت پیشبینی
مقاومت کششی بر مبنای مقاومت فشاری ،همواره مورد توجه میباشد .بدین منظور در شکل  ،9تغییرات مقاومت فشاری استوانهای در مقابل
مقاومت کششی در سن  28روزه برای طرح های متفاوت این مطالعه و مقایسه آنها با روابط پیشنهادی آییننامههای  ]37[ ACI 318-05و
 ]38[ CEB-FIPنشان داده شده است .الزم به ذکر است که ابتدا با اعمال ضرایب مربوطه ،مقاومت فشاری مکعبی به مقاومت فشاری استوانهای
تبدیل شده است .این ضرایب تبدیلی برای بتن خودتراکم توسط دومونه [ ]39با گردآوری نتایج موجود در مطالعات مختلف ارائه شده است.
از شکل  9مشخص است که مقاومت کششی نمونهها با افزایش مقاومت فشاری افزایش مییابد .همچنین مشاهده میگردد که استفاده از آب
مغناطیسی و پرکنندههای مورد استفاده در این پژوهش در بتن خودتراکم ،در محدوده توصیه شده  ]38[ CEB-FIPقرار دارد .نتایج این
مطالعه با روابط پیشنهادی آییننامههای  ]37[ ACI 318-05و حد میانگین  ]38[ CEB-FIPرابطه بسیار نزدیکی دارد .لذا در این مورد
میتوان به رابطه توانی ft =0.11(fcy)0.95با ضریب همبستگی  R2=0.79که بر اساس نتایج این مطالعه به دست آمده ،اشاره کرد.
 -3-2-3درصد جذب آب
آزمایش درصد جذب آب نمونههای بتن خودتراکم حاوی آب مغناطیسی و پرکنندههای مختلف به منظور بررسی دوام این نمونهها
در سن  28روزه انجام شد .این نتایج در شکل  10نشان داده شده است .جذب آب نمونههای مختلف در محدوده  1/9-4/2درصد میباشد.
کمترین این مقدار مربوط به جایگزینی  20درصد میکروسیلیس و بیشترین مربوط به نمونه کنترل با آب معمولی است .همچنین نتایج نشان
میدهد که آب مغناطیسی به تنهایی قادر است حدود  10درصد جذب آب را کاهش دهد که دلیل آن می تواند افزایش مقاومت فشاری این
نمونهها در اثر کاهش فضای خالی در بتن باشد ]38[ CEB-FIP .کیفیت بتن را بر اساس درصد جذب آب به سه گروه خوب(کمتر از 3
درصد) ،متوسط( 3-5درصد) و ضعیف(بیشتر از  5درصد) تقسیم بندی میکند .همانگونه که از شکل  10مشاهده میگردد ،تمامی نمونههای
ساخته شده در این پژوهش ،دارای کیفیت جذب آب متوسط و خوب هستند.
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مطابق نتایج ،نمونه های بتن خودتراکم حاوی میکروسیلیس دارای کمترین میزان جذب آب هستند .این میزان در مقایسه با
نمونههای کنترل با آب مغناطیسی حدود  50درصد و در مقایسه با نمونههای کنترل با آب معمولی حدود  55درصد کاهش را نشان میدهد.
این موضوع می تواند به دلیل کاهش تخلخل بتن در اثر تشکیل ژل سیلیکاتی باشد .ثابت و همکاران [ ]25گزارش کردند که جایگزینی 10
درصد میکروسیلیس در بتن خودتراکم ،میزان جذب آب را حدود  39درصد کاهش میدهد.

16

نشریه مهندسی سازه و ساخت ،دوره  ،5شماره  ،1سال  ،1397صفحه  5تا 19

صاحب امتیاز :انجمن مهندسی سازه ایران

6
5

3

درصد جذب آب

4

2
1
0

شکل : 10درصد جذب آب بتن خودتراکم در سن  28روزه.

 -4نتیجه گیری
در این مطالعه ،تأثیرات آب مغناطیسی و پوزوالن های مختلف بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم مورد ارزیابی قرار گرفت
که نتایج زیر قابل استنتاج میباشد.


آب مغناطیسی با افزایش میزان جریان پذیری ،نیاز مخلوط به کاهنده شدید آب را حدود  45درصد کاهش می دهد .درحالیکه
بکارگیری پوزوالن های مصرفی به جز خاکستر بادی ،این میزان را تقلیل و یا حتی افزایش می دهند.



تمامی نمونه های ساخته شده با آب مغناطیسی و پوزوالن های مختلف دارای جریان اسالمپی در محدوده توصیه شده
 ]20[ EFNARCمی باشند .بنابراین تمامی آنها از نظر خاصیت خودتراکمی بتن گزینه مناسبی می باشند و می توانند به طور
موفقیت آمیزی شرایط عملکرد جریان پذیری ،قابلیت عبور و ویسکوزیته را مهیا کنند.



آب مغناطیسی ،ویسکوزیته بتن خودتراکم را که به وسیله زمان جریان  T50و زمان عبور بتن از قیف  Vاندازهگیری میشود،
کاهش می دهد .اما استفاده از پوزوالن های میکروسیلیس ،متاکائولن و خاکستر پوسته شلتوک برنج ،موجب افزایش ویسکوزیته
پالستیک می شوند .همچنین برای تمامی نمونه های ساخته شده ،زمان جریان  T50و زمان عبور بتن از قیف  Vبا رابطه درجه
دوم و ضریب همب ستگی باال ارتباط دارند.
آب مغناطیسی می تواند توانایی عبور مخلوط خودتراکم را در جعبه  Lافزایش دهد .اما در حضور پوزوالن های مصرفی به جز
خاکستر بادی ،این توانایی کاهش می یابد.



نمونه های بتنی ساخته شده با آب مغناطیسی در تمامی سنین نسبت به نمونه های با آب معمو لی ،مقاومت فشاری بیشتری
دارند .این میزان در سن  7روزه حدود  10درصد و در سن  28روزه حدود  15درصد می باشد .در حضور پوزوالن ها و در سن
 7روزه ،نمونه های حاوی خاکستر بادی دارای افزایش مقاومتی حدود  18درصد هستند .این میزان در سن  28روزه و در
حضور پوزوالن میکروسیلیس به حدود  48درصد می رسد.



مقاومت کششی نمونه های ساخته شده با آب مغناطیسی در سن  28روزه حدود  14درصد بیشتر است .در خصوص پوزوالن ها،
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. درصد می باشد35  درصد میکروسیلیس با افزایشی حدود20 بیشترین تأثیر روی مقاومت کششی مربوط به اختالط با
 مقاومت،مقایسه مقاومت های فشاری استوانه ای و کششی نمونه های بتن خودتراکم ساخته شده نشان می دهد که می توان
. با ضریب همبستگی باالیی پیش بینی کردft =0.11(fcy)0.95 کششی آنها را توسط مقاومت فشاری استوانه ای و از رابطه توانی



 بنابراین با استفاده از آب مغناطیسی. درصد کاهش دهد10 آب مغناطیسی قادر است میزان جذب آب بتن خودتراکم را حدود
55  این کاهش جذب آب در حضور پوزوالن میکروسیلیس می تواند به حدود.می توان بتن خودتراکم توانمند نیز تولید کرد
.درصد برسد
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