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چکیده
پیوستگی بین سنگدانه و خمیر سیمان موسوم به ناحیه انتقال میان سطحی ( )ITZاز پارامترهاي مهمی است که بر خواص مکانیکی و
دوام بتن تاثیر میگذارد .ریزساختار ناحیه انتقال و تخلخل (حفرات) خمیر سیمان و بتن متاثر از نوع و خواص مصالح مصرفی است که
بررسی آن از اهداف این تحقیق می باشد .از طرفی استفاده از روشهاي کارآمد ،کم هزینه و قابل اتکا براي ارزیابی عملکرد بتن در برابر
نفوذ یون کلراید و رابطه آن با ناحیه انتقال ،به عنوان معیار مناسب براي ارزیابی دوام ،اهمیت ویژهاي دارد .تاکنون روشهاي مختلفی با
رویکرد شاخصهاي الکتریکی ارائه شده است .در این پژوهش ،تاثیر مواد پوزوالنی خاکستربادي ( 20% ،10%و  )%30و دوده سیلیسی (%5
و  )%10به عنوان جایگزین با وزن سیمان به صورت مخلوطهاي دوجزیی و سهجزیی ،بر خواص بتن تازه و سخت شده مورد بررسی قرار
گرفته است .از آزمایش هاي مقاومت فشاري ،مقاومت کششی غیر مستقیم و مدول االستیسیته براي ارزیابی خواص مکانیکی استفاده شد.
همچنین براي ارزیابی دوام بتن ،آزمایشهاي عمق نفوذ آب ،تخلخل ،جذب آب موئینه ،مقاومت الکتریکی ویژه ،نفوذ تسریع شده یون
کلراید ( ،)RCPTانتقال تسریع شده یون کلراید ( )RCMTبکار برده شد .جهت بررسی ریخت شناسی مرز مشترک سنگدانه و خمیر
سیمان از تصاویر ریزنگار الکترون پویشی ( )SEMاستفاده شد .نتایج آزمایش بر روي بتن تازه نشان داد که حضور دوده سیلیسی در
مخلوط هاي دوجزیی و سهجزیی موجب کاهش کارایی و هواي محبوس و حضور خاکستر بادي موجب افزایش این دو میشود .افزودن
دوده سیلیسی به مخلوطهاي حاوي خاکستربادي ضمن افزایش مقاومت مکانیکی ،موجب کاهش تخلخل و حفرات تا  %18میشود.
همچنین حضور مواد پوزوالنی عالوهبر افزایش کیفیت پیوند و یکنواختی مرز سنگدانه با خمیر سیمان ،به طور چشمگیري بر خواص انتقال
بتن تاثیر مثبت میگذارد.
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 -1مقدمه
استفاده از مواد افزودنی شیمیایی و معدنی موجب اصالح برخی از خواص بتن میشود .حضور مواد مکمل سیمانی در بتن موجب
بهبود خواص مهندسی بتن از جمله خواص رئولوژیکی ،خواص مکانیکی و انتقال ( نظیر :نفوذ آب و یون کلراید) میشود [1و .]2جریان یافتن
آب و ترکیبات آن در بتن و فرآوردههاي سیمانی میتواند از طریق ایجاد تغییرات فیزیکی و یا شیمیایی بر دوام آن تاثیر نامطلوب بگذارد [.]3
باکاهش نفوذپذیري تاثیر نامطلوب برخی عوامل از جمله نفوذ یونهاي کلراید ،حمله سولفات ،واکنش قلیایی سنگدانه وکربناتاسیون بر بتن
کاهش مییابد .تحقیقات مختلفی توسط پژوهشگران [ ]4-6بر روي نفوذپذیري و تاثیرات مواد معدنی پوزوالنی برآن انجام شده است و نتایج
آنها نشان داده که استفاده از این مواد به عنوان جایگزین بخشی از سیمان به دالیلی از جمله ریزي (نرمی باال) و انجام واکنش پوزوالنی با
آهک آزاد در خمیر سیمان موجب افزایش مقاومت مکانیکی و بهبود در دوام میشود .پاپاداکیس [ ]7در تحقیق خود بر روي کربناتاسیون و
انتشار یون کلراید در مالت حاوي خاکستربادي و دوده سیلیسی نشان داد که افزودن پوزوالن موجب کاهش کربناتاسیون و انتشار یون کلراید
میشود.
ریزساختار خمیر سیمان هیدراته شده مجاور ذرات سنگدانه با ریزساختار توده خمیر سیمان تفاوت دارد .دلیل این امر ،آن است که
در جریان مخلوط نمودن ،ذرات خشک سیمان نمیتوانند کامالً در مجاورت ذرات نسبتاً بزرگ سنگدانهها متراکم شوند .این موقعیت مشابه
"اثر دیواره" بر روي سطوحی از بتن که در مجاورت قالبها قرار میگیرند ،با مقیاس بسیار کوچکتر میباشد؛ بنابراین سیمان کمتري براي
هیدراته شدن و پر نمودن منافذ اولیه وجود دارد و در نتیجه ناحیه مشترک خمیر سیمان با سنگدانه یا ناحیه انتقال میان سطحی (1)ITZ
داراي تخلخل بسیار زیادتري از خمیر سیمان هیدراته شدهاي که دورتر از سنگدانههاي درشت قرار دارند ،میباشد .توزیع ریزساختار  ITZبه
این ترتیب است که سطح سنگدانهها با الیهاي از بلورهاي هیدروکسید کلسیم جهتدار با ضخامت حدود  0/5میکرومتر پوشانده شدهاند .در
پشت این الیه قشري از ژل هیدرات سیلیکات کلسیم ( )C-S-Hبا حدود همان ضخامت وجود دارد .همچنین منطقه سطح مشترک اصلی با
ضخامت تقریبی  50میکرومتر حاوي محصوالت هیدراسیون سیمان با بلورهاي بزرگتر  Ca(OH)2میباشد که در آن سیمان هیدراته نشده
بسیار کمتر است [ .]3این توزیع از دو دیدگاه داراي اهمیت است؛ اول آنکه هیدراسیون کامل سیمان نشانگر آن است که نسبت آب به سیمان
در سطح مشترک ،بیشتر از نقاط دیگر است و دوم آنکه وجود بلورهاي بزرگ  Ca(OH)2بیانگر تخلخل زیادتر در این ناحیه بوده که اثر دیواره
را نیز تأیید میکند [8و .]9ناحیه انتقال که در حقیقت ضعیفترین حلقه در زنجیره بتن است ،عامل محدودکننده مقاومت بتن میباشد .به
همین دلیل (وجود ناحیة انتقال) بتن تحت تنشی شکسته میشود که این تنش به مراتب کمتر از مقاومت هریک از دو جزء تشکیل دهندة
آن است .ساختار ناحیه انتقال ،بخصوص حجم حفرات و ترکهاي ریز موجود در آن تأثیر عمدهاي بر سختی و مدول ارتجاعی بتن دارند .ناحیه
انتقال در بتن همچون پلی بین دو جزء یعنی بخش خمیر سیمان و سنگدانه عمل میکند .حتی اگر هر جزء داراي سختی باالیی باشد ،سختی
ماده مرکب ممکن است به علت وجود پلهاي شکسته (حفرات و ترکهاي ریز در ناحیه انتقال) که تنش را انتقال نمیدهد ،پایین باشد
[10و .]11مقاومت ناحیه سطح مشترک میتواند در نتیجه واکنشهاي ثانوي بین  Ca(OH)2موجود در این منطقه و مواد پوزوالنی معدنی
افزایش و با گذشت زمان تخلخل آن کاهش یابد .همچنین استفاده از مواد پوزوالنی در بتن به علت ریزي و سطح ویژه زیاد ذرات ،مانع از بروز
پدیده آب انداختن شده به طوري که هیچگونه آب ناشی از آن در زیر سنگدانههاي درشت محبوس نمی شود .در نتیجه تخلخل منطقه سطح
مشترک کاهش می یابد [ .]12-14برتون و همکاران [ ]15در پژوهش خود نشان دادندکه ضریب نفوذ موثر یون کلراید در  6 ITZتا  12برابر
بیشتر از خمیر سیمان است که بیانگر تخلخل باالي آن است .وو و همکاران [ ]16در تحقیق خود بر روي خواص ریز ساختاري  ITZدر
مخلوطهاي بتنی و رابطه آن با خواص تراوایی گزارش دادند که افزودن مواد پوزوالنی باعت کاهش در تخلخل  ITZو در مخلوطهاي سه
جزیی موجب همافزایی در توزیع تخلخل شد .همچنین میزان ضریب انتقال یون کلراید و جذب آب مویینه به دلیل بهبود ساختار  ITZکاهش
یافت.

1 Interfacial Transition Zone
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نفوذ یونهاي کلراید به بتن و خوردگی آرماتورهاي مدفون در آن یکی از دالیل خرابی زودرس سازههاي بتن آرمه میباشد .از اینرو،
بررسی مقاومت بتن در مقابل نفوذ یونهاي کلرید و اندازهگیري ضریب انتشار آن از طریق انجام آزمایشهاي بلند مدت یا کوتا مدت ،از
اهمیت ویژهاي برخوردار است .با توجه به زمان بر و پرهزینه بودن آزمایشهاي بلند مدت ،روشهاي تسریع یافتهاي ارائه شده است .در برخی
از این روشها با تسریع نفوذ یونهاي کلراید توسط میدان الکتریکی ،ضریب انتشار یونهاي کلراید بهدست میآید و در برخی دیگر ،با استفاده
از شاخصهایی مانند رسانایی الکتریکی ،مقاومت بتن در مقابل نفوذ یونهاي کلراید ارزیابی میگردد [.]19-17
یکی از روشهاي پرکاربرد براي اندازهگیري نفوذ پذیري یون کلراید روش توصیه شده توسط استاندارد  ،ASTM C1202موسوم به
نفوذ تسریع شده یون کلراید ( 2)RCPTاست .این روش نسبتا سریع و تکرار پذیر میباشد اما تغییرات دمایی به وجود آمده (بهدلیل ولتاژ
نسبتاً زیاد و ناپایداري جریان عبوري) در خالل آزمایش موجب ایجاد انتقادهایی در مجامع علمی به آن شده است . .همچنین بهطور تئوري،
رابطهاي صحیح و کامل بین نتایج آن با ضریب انتشار نمیتوان پیدا کرد .همین امر موجب شده تا محققان تالشهاي بیشتري را جهت ارزیابی
دقیقتر نفوذ یون کلراید انجام دهند .از روشهایی که انطباق مناسبی با نتایج روشهاي طوالنی مدت از خود نشان داده است ،روش تسریع
شده انتقال (مهاجرت) یون کلراید ( 3)RCMTمیباشد .این روش بر اساس استاندارد  ]20[ AASHTO TP64یا ]21[ NT BUILD 492
و به طور کلی مشابه روش RCPTاست ،ولی در این روش ولتاژ اعمال شده به نمونه با توجه به جریان عبوري از آن تغییر یافته و حجم محلول
نمک در تماس با نمونه به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.
از روشهاي دیگر براي ارزیابی سریع عملکرد دوام بتن اندازهگیري مقاومت الکتریکی ویژه است .مقاومت الکتریکی (ویژه) از
ویژگیهاي پیچیده در بتن میباشد که نشان دهنده توانایی حمل بار الکتریکی در اجزاي مختلف ماتریس سیمانی و حتی سنگدانه هاست که
عمدت ًا به چگونگی پیشرفت فرآیند هیدراتاسیون ،هندسه ساختار حفرات و توزیع فضایی آنها در حجم بتن ،ویژگیهاي الکتروشیمیایی
ترکیبات محلول در حفرهها ،رطوبت و تغییرات دما بستگی دارد [22و.]23
هدف از انجام این تحقیق ،بررسی تاثیر خاکستربادي و دوده سیلیسی بر خواص انتقال و مقاومت بتن در مقابل نفوذ یونهاي کلراید
بتن (مقاومت الکتریکی ویژه و هدایت الکتریکی حجمی RCPT ،و  )RCMTو رابطه آنها با مقاومت فشاري ،تخلخل و ساختار  ITZمیباشد.

 -2مطالعه آزمایشگاهی
 -1-2مصالح
در این پژوهش از سیمان تیپ  1-425مطابق الزامات  ASTM C150و مواد مکمل سیمانی شامل دوده سیلیسی و خاکستربادي
استفاده شده است که ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی آنها در جدول  1آمده است .سنگدانه مورد استفاده براي تولید مخلوط بتن از نوع،
شن شکسته با حداکثر اندازه  19میلیمتر و چگالی  2/67 gr/cm³و ماسه طبیعی با چگالی  2/6 gr/cm³بود که دانهبندي آنها مطابق
استاندارد  ASTM C 33در شکل  1ارائه شده است .همه مخلوطهاي بتنی با مقدار ثابت آب به مواد سیمانی  0/45و عیار ثابت (400 )kg/m3
ساخته شدند و تحت شرایط یکسان در داخل آب آهک اشباع تا زمان آزمون ،عملآوري شدند .براي ساخت مخلوطهاي بتنی حاوي مواد
مکمل سیمانی ،از دوده سیلیسی ( )SFدر نسبتهاي جایگزینی  5و  10درصد وزنی مواد سیمانی و از خاکستربادي ( )FAدر نسبتهاي
جایگزینی  20 ،10و  30درصد وزنی مواد سیمانی استفاده شده است .مشخصات مخلوطهاي مورد مطالعه در جدول  2نشان داده شده است.

2 Rapid Chloride Penetration Test
3 Rapid Chloride Migration Test
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جدول : 1خواص فیزیکی و ترکیب شیمیایی مواد سیمانی
ترکیبات شیمیایی ( %وزنی)

خواص فیزیکی
چگالی ()gr/cm³

سطح ویژه ()m2/kg

CaO

SiO2

Al2O3

Fe2O3

MgO

K2O

Na2O

SO3

سیمان

3/15

310

64/34

21/08

5/36

3/64

2

0/82

0/5

2/1

دوده سیلیسی

2/2

1950

1/5

90

1

2

2

0

0

0

خاکستربادي

2/54

410

8/6

59/3

23/4

4/8

0/6

-

3/2

0/1

100
90

70
60
50

شن

40

ماسه

30

ASTM

20

درصد وزنی رد شده از الک ()%

80

10
0
5000

50000

50

500

قطر الک (میکرومتر)
شکل : 1دانه بندی سنگدانه مصرفی.

جدول : 2مشخصات مخلوطهای ساخته شده برای یک متر مکعب
سنگدانه ()kg

خاکستربادي

دوده سیلیسی

سیمان ()kg

آب به مواد سیمانی

کد مخلوط

0/45

*Ctrl
FA10

شن

ماسه

()kg

()%

()kg

()%

871

944

0

0

0

0

400

868

941

40

10

0

0

360

0/45

865

937

80

20

0

0

320

0/45

FA20

852

933

120

30

0

0

280

0/45

FA30

869

941

0

0

20

5

380

0/45

SF5

865

937

0

0

400

10

360

0/45

SF10

863

935

40

10

20

5

340

0/45

**SF5FA10

861

932

80

20

20

5

280

0/45

SF5FA20

858

930

120

30

20

5

260

0/45

SF5FA30

* :طرح شاهد،
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** SF5FA10 :بیان

گر مخلوط حاوي  %5دوده سیلیسی و  %10خاکستربادي است.
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 -2-2روشهای آزمایش
 -1-2-2بتن تازه
کارایی و مقدار هواي بتن تازه همه مخلوطهاي بتنی اندازهگیري شد .کارایی مخلوط با استفاده از آزمایش اسالمپ مطابق استاندارد
 ASTM C143و مقدار هواي محبوس در مخلوط بتنی تازه مطابق استاندارد  ASTM C 231انجام شد.
 -2-2-2مقاومت مکانیکی
آزمایش مقاومت فشاري بر روي نمونههاي مکعبی با بُعد  100میلیمتر در سن  28 ،7و  90روزه انجام شد .همچنین آزمایشهاي
کشش غیر مستقیم و مدول االستیسیته بر روي استوانههاي به قطر  150و ارتفاع  300میلیمتر در سن  28انجام شد .در هر سن سه نمونه
بتنی آزمایش شدند و مقدار متوسط آنها به عنوان نتیجه گزارش شد.
 -3-2-2جذب آب موئینه
آزمایش جذب آب مویینه براساس استاندارد  ASTM C1585در سن  28روز انجام شد .در این آزمایش از قرصهاي بتنی به قطر
 100میلیمتر و ارتفاع  50میلیمتر استفاده شد که بخش تحتانی آن به میزان  1تا  3میلی متر در آب قرار گرفته و سطوح دیگر نمونه به
منظور جلوگیري از اثرات تبخیر آب در طی انجام آزمایش پوشش داده میشوند و درنهایت ،افزایش جرم آن بر اثر جذب مویینه آب در بازه
هاي زمانی مختلف بدست میآید .عامل جذب آب مویینه ( )Iمطابق معادله ( )1بدست آمد:
()1

𝑚∆
𝜌𝐴

=𝐼

که در آن  Iعامل جذب آب مویینه بر حسب میلیمتر ∆m ،تغییرات جرم نمونه در زمان برحسب گرم A ،مساحت در معرض آب
نمونه بر حسب میلیمتر مربع و  ρچگالی آب بر حسب گرم بر میلیمتر مربع است .شکل  .2الف قرصهاي بتنی تحت آزمایش جذب آب
موئینه را نشان میدهد.
 -4-2-2عمق نفوذ آب و تخلخل
آزمایش عمق نفوذ آب روي نمونههاي مکعبی با بعد  150میلی متر تحت فشار  0/5مگاپاسکال به مدت  72ساعت مطابق استاندارد
 EN 12390-8در سن  28و  90روز انجام شد .شکل  .2ب دستگاه مورد استفاده را نشان میدهد.
میزان تخلخل (حجم حفرات) مخلوطهاي بتنی مطابق استاندارد  ASTM C 642بر روي قرصهاي بتنی  28روزه به قطر 100
میلیمتر و ارتفاع  50میلیمتر به روش اختالف بین وزن غوطهوري و وزن نمونه خشک محاسبه شد .ابتدا نمونه به مدت  48ساعت در گرم
خانه با درجه حرارت  105درجه سانتیگراد تا رسیدن به وزن ثابت نگه داري شدند و سپس توزین شده و وزن خشک ( )Bآن بدست آمد.
در مرجله بعد نمونه در آب غوطهور و جوشانده شد و سپس وزن با سطح خشک ( )Aآن بدست آمد .در انتها با استفاده از رابطه ( )2متوسط
نتایج آزمایش روي سه قرص بتنی ،به عنوان درصد تخلخل محاسبه شد.

()2
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که در آن  Pتخلخل کل برحسب درصد A ،وزن نمونه غوطهور و جوشانده شده در آب برحسب گرم B ،وزن نمونه خشک برحسب
گرم Vc ،حجم نمونه بر حسب سانتی متر مکعب و  ρدانسیته آب در دماي  21درجه سانتیگرادبر حسب گرم بر سانتیمتر مربع.
خواص نفوذپذیري و تخلخل بتن ،بهترین ویژگی براي توصیف یک ماده نفوذپذیر است .تخلخل مقدار منافذ و حفرات داخل بتن
است که به صورت درصدي از مجموع حجم ماده نشان داده می شود .نفوذپذیري نیز بازتابی از چگونگی ارتباط میان منافذ است .این خ واص
به کمک یکدیگر اجازه تشکیل کانالهاي باریکی بر اي عبور آب به داخل جسم بتن و خروج از سمت دیگر را ممکن میسازد.

شکل .2الف  :قرصهای بتنی تحت آزمایش جذب آب مویینه.

شکل .2ب  :دستگاه اندازه گیری عمق نفوذ آب.

 -5-2-2نفوذ تسریع شده یون کلراید ()RCPT
آزمایش نفوذ تسریع شده یون کلراید ( )RCPTمطابق با استاندارد  ASTM C 1202در سن  28و  90روز انجام شد .در این آزمایش
قرصهاي بتنی با قطر  100میلیمتر و ضخامت  50میلیمتر تهیه شد و پس از اعمال خأل و اشباع کردن با آب ،داخل سلول دستگاه قرار
گرفت و آزمایش شد .نمونه داخل سلول از یک وجه با محلول سود ) )NaOHوجه دیگر با محلول نمک () )NaClدر تماس قرار می گیرد.
الکترود طرفی از سلول که محلول سود درون آن است به قطب مثبت و الکترود طرف دیگر سلول که محلول نمک درون آن است به قطب
منفی دستگاه مولد جریان مستقیم متصل شده و با روشن کردن دستگاه اختالف پتانسیل  60ولت به آزمونه از طریق الکترودها اعمال
میگردد .جریان عبوري از نمونه طی  6ساعت ثبت میشود .مجموع جریان رد شده برحسب کولمب به عنوان شاخصی براي مقاومت بتن در
برابر نفوذ یون کلراید استفاده شد RCPT .روشی است که در آن شرایط پایدار نفوذ وجود ندارد .به عبارت دیگر براي حصول انتشار پایدار،
میبایست شرایطی ایجاد شده باشد که یونهاي کلراید از یک سوي نمونه به سوي دیگر آن رسیده باشند که براي دستیابی به این شرط،
نیاز به مدت زمان طوالنی است [ .]19بنابراین در روش  RCPTاندازهگیري از همان لحظه شروع انجام آزمایش ،آغاز میگردد.
 -6-2-2انتقال (مهاجرت) تسریع شده یون کلراید ()RCPT
این آزمایش که عملکرد خوبی از خود نشان داده است و نتایج آن ارتباط خوبی با روشهاي بلند مدت دارد ،بر اساس استاندارد
 ]21[ BUILD 492-99در سن  28و  90روز انجام شد .نمونههاي استفاده شده در این آزمایش مشابه آزمایش  RCPTمیباشد .نمونهها پس
از اشباع شدن با آب آهک در محفظه خالء ،داخل غالف الستیکی قرار داده شده و سطح پیرامونی آن ها ایزوله می شود .در شکل  3صورت
شماتیک آزمایش ارائه شده است .پس از اعمال اختالف پتانسیل ،جریان عبوري از هر آزمونه اندازه گیري می شود .در صورت زیاد بودن
جریان اولیه عبوري ولتاژ اعمالی کاهش داده می شود تا نرخ جریان کاهش پیدا کرده و از گرم شدن آزمونه جلوگیري شود .پس از مدت زمان
 24±2ساعت دستگاه خاموش و نمونه ها از آن خارج می شود .در این روش براي جلوگیري از تأثیر یونهاي دیگر مانند  OH-بر نتایج،
NT
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مستقیماً عمق نفوذ یون کلراید با دو نیم کردن نمونه و استفاده از محلول نیترات نقره ،بدست آمد .با اندازهگیري عمق ناحیه تغییر رنگ داده،
عمق انتقال یون کلراید تعیین و در انتها نرخ نفوذ کلراید از رابطه  3محاسبه شد.

()3

𝑑𝑋
𝑡𝑉

= 𝑚𝑠𝑠𝑛𝐷

 Xdمیانگین عمق نفوذ یون کلراید بر حسب میلیمترV ،

که در آن  Dnssmنرخ انتقال یون کلراید بر حسب میلیمتر بر ولت ساعت،
اختالف پتانسیل اعمال شده در طول آزمایش بر حسب ولت t ،مدت زمان آزمایش بر حسب ساعت می باشد.

شکل : 3شماتیک تجهیزات آزمایش . RCMT

 -7-2-2مقاومت الکتریکی ویژه
آزمایش مقاومت الکتریکی ویژه با استفاده از دو صفحه ضد زنگ آلومینیومی به عنوان الکترود که در تماس با دو سطح جانبی و
روبروي هم در نمونه مکعبی با بُعد  100میلیمتري اشباع از آب قرار میگیرند ،در سن  28و  90روز انجام شد .با استفاده از قانون اهم ،رابطه
بین اختالف پتانسیل اعمال شده و شدت جریان اندازه گیري شده و مقدار مقاومت الکتریکی ویژه مطابق رابطه ( )4بدست می آید [.]24

()4

𝐴
𝐿

𝑅=𝜌

که در آن  ρمقاومت الکتریکی ویژه بر حسب اهم در متر R ،مقاومت الکتریکی بر حسب اهم L ،فاصله بین دو الکترود (طول نمونه
درجهت جریان) بر حسب متر A ،سطح سطح مقطی که جریان از آن میگذرد (سطح تماس الکترودها با نمونه) بر حسب متر مربع است.
 -8-2-2ریخت شناسی
به منظور بررسی ریزساختار ماتریس سیمان و ناحیه انتقال ،قطعاتی به ابعاد حدود  2×5×5میلی متر از مرکز نمونه استخراج شد.
پس از انجام عملیات آماده سازي بر روي نمونه در آزمایشگاه ،جهت تصویر برداري به داخل دستگاه 4SEMمنتقل شدند.
4 Scanning Electron Microscope
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 -3بحث و بررسی نتایج
 -1-3کارایی و هوای محبوس بتن تازه
نتایج اسالمپ و درصد هواي محبوس بتن در جدول  3آمده است .مالحظه می شود که افزون خاکستر بادي در مخلوط هاي دو
جزیی و سه جزیی به ترتیب تا  %45تا  ،%25موجب افزایش اسالمپ شده است .در مخلوط هاي دو جزیی ،با افزودن دوده سیلیسی و
خاکستربادي مقدار هواي محبوس شده به ترتیب کاهش و افزایش یافته است .در مخلوط هاي سه جزیی ،تاثیر افزودن دوده سیلیسی به
مخلوط هاي حاوي خاکستر بادي به صورت کاهش درصد هوا قایل مشاهده است .که ریزي و سطح مخصوص باالي دوده سیلیسی موجب
این امر شده است.
 -2-3مقاومت مکانیکی
خالصه نتایج مقاومت فشاري ،مقاومت کششی غیر مستقیم و مدول االستیسیته در جدول  3آمده است .در مخلوطهاي دوجزیی
حاوي خاکستربادي در سن  28روز مقاومت فشاري نسبت به طرح شاهد افزایشی نداشته است .اما با افزایش سن تا  90روز ،مقاومت فشاري
آنها تا  %14افزایش پیدا کرده است.
در مخلوطهاي سه جزیی افزودن  %5دوده سیلیسی موجب بهبود مقاومت مکانیکی نمونههاي حاوي خاکستربادي شده است.
مالحظه میشود که افزودن دوده سیلیسی به مخلوطهاي حاوي خاکستربادي ،درسن  90روز در مقایسه با بتن شاهد تا  %20افزایش مقاومت
فشاري داشت .مخلوطهاي سه جزیی در مقایسه با مخلوطهاي  FA20 ،FA10و  FA30در تمام سنها مقاومت باالتري را کسب کردهاند .به
طوري در سن  28و  90روز به ترتیب تا  %19و  %12افزایش مقاومت داشتند .حضور دوده سیلیسی به دلیل انجام واکنش پوزوالنی با
هیدروکسید کلسیم موجود در خمیر سیمان و تشکیل ژل هیدرات سیلیکات کلسیم موجب افزایش مقاومت می شود .با توجه به ضعف
خاکستربادي در بهبود مقاومت مکانیکی در سنین اولیه افزودن پوزوالنهاي با نرمی و واکنشپذیري باال مانند دوده سیلیسی یا متاکائولن در
مقادیر پایین جایگزنی ( %5تا  )%10می تواند منجر به افزایش خواص مکانیکی شود.
جدول : 3خالصه نتایج بتن تازه و مقاومت مکانیکی مخلوطهای بتنی
اسالمپ

تخلخل کل
()%

هواي محبوس
()%

()mm

مدول االستیسیته

مقاومت کششی غیرمستقیم

مقاومت فشاري

()GPa

()MPa

()MPa

کد مخلوط

 28روز

 28روز

 90روز

 28روز

 7روز

13/6

3/3

100

26/4

2/33

34

31

22/5

Ctrl

14/35

3/45

127

25

2/4

38/6

28

20

FA10

16/32

3/8

14

24

2/25

37

26

17/5

FA20

17/35

3/82

145

23/4

2

32

21

14

FA30

11/36

2/8

90

28/8

2/6

35

30

21

SF5

9/3

2/68

78

30

3/17

43

40

26/2

SF10

12/36

2/78

108

28/3

2/47

38

28

22

SF5FA10

13/25

2/85

125

27

2/36

40/7

31

20

SF5FA20

15/3

2/8

136

26/4

2/3

37

26

16/4

SF5FA30
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 -3-3جذب آب مویینه
جذب آب مویینه شاخصی از نفوذ یا انتقال رطوبت به داخل بتن اشباع نشده است .نرخ جذب مویینه ( )I mmمخلوطهاي بتنی در
شکل  4نشان داده شده است .خط روند ( )Trend lineجذب مویینه آب اولیه و ثانویه رسم و معادالت مربوط به جذب ثانویه نشان داده شده
است .مالحظه میشود که ضریب همبستگی  R2تمام مخلوطهاي بتنی بیشتر از  0/9است .همچنین مقایسه بین جذب اولیه و ثانویه نشان
میدهد که روند مکش موئینه آب با افزایش زمان روندي نزولی دارد .در شکل  .4الف براي مخلوطهاي دوجزئی کمترین مقدار جذب آب
موئینه مربوط به طرح  SF10است که به دلیل فعالیت پوزوالنی باال و ذرات ریز ،در مدت  28روز توانسته به بسته بندي ایدهآل ( Ideal
 )Packingیا تراکم باال ،نزدیک شود .مقدار شاخص موئینه براي مخلوطهاي حاوي خاکستربادي باالتر از مخلوط شاهد بود که با افزایش زمان
شیب خط روند گرایش نزولی دارد.
در شکل  .4ب کمترین مقدار جذب آب اولیه موئینه مخلوطهاي سه جزئی ،مربوط به طرح  SF5FA10است که نزدیک به طرح
 Ctrlیا شاهد است .که با افزایش مقدار خاکستربادي در مخلوط هاي سه جزیی جذب موئینه نیز افزایش پیدا می کند.
شکل  5بهبود مقدار عامل مویینه به صورت درصد (در مقایسه با بتن شاهد) بیان شده است .مالحظه میشود که تمام مخلوطها
(به جز مخلوطهاي حاوي  %30خاکستربادي) عامل موئینه کمتري دارند .همچنین اثر مثبت افزودن  %5دوده سیلیسی به مخلوطهاي بتنی
به خوبی مشهود است؛ به طوري که تا  %21موجب کاهش عامل موئینه ،در مخلوطهاي حاوي خاکستر بادي (سه جزیی) شده است.

6
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(FA10) y = 0.0014x + 1.6279
R² = 0.9118

FA10
FA20
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شکل : 4نرخ جذب آب مویینه مخلوط های بتنی.

 -4-3عمق نفوذ آب و تخلخل
نتایج آزمایش عمق نفوذ آب مخلوطهاي بتنی در شکل  6نشان داده شده است .در سن  90روز ،نرخ عمق نفوذ آب تمام مخلوطها
روندي نزولی داشت ،اما در سن  28روز مخلوطهاي حاوي خاکستربادي ،با افزایش مقدار خاکستربادي عمق نفوذ آب افزایش یافت .که سرعت
کند واکنش پوزوالنی خاکستربادي دلیل آن میباشد .کمترین مقدار عمق نفوذ آب در هر دوسن ،مربوط به نمونههاي حاوي دوده سیلیسی
بود که اثر پودري ،سرعت واکنش پوزوالنی و شکل گیري هسته (مغز) همگنتر از دالیل آن است .در مخلوطهاي سه جزئی نیز افزودن دوده
سیلیسی به طور مثبتی در هر دوسن  28و  90روز تاثیر داشته به طوري در مقایسه با نمونههاي دو جزیی فاقد دوده سیلیسی ،به ترتیب تا
 %23و  %2موجب کاهش عمق نفوذ آب شد.
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انجمن مهندسی سازه ایران

نتایج تخلخل کل در جدول  3آمده است .بیشترین حجم حفرات (تخلخل) متعلق به مخلوطهاي حاوي خاکستربادي ( FA20و
 )FA30است .به دلیل به دلیل حضور کمتر سیمان در این مخلوطها حفرات موئینه بیشتري به وجود آمده که عدم تکمیل واکنش پوزوالنی
(شکل گیري کم  )C-S-Hمیتواند دلیل آن باشد [ .]25مخلوطهاي حاوي دوده سیلیسی ( SF5و  )SF10به دلیل سطح مخصوص باالي دوده
سیلیسی و واکنش پذیري شدید آن در سنین اولیه ،موجب کاهش حجم حفرات (ژلی و موئینه) شده است .در مخلوطهاي سه جزیی نیز
افزودن دوده سیلیسی به طور مثبتی موجب کاهش تخلخل و حفرات در حدود  %18شده است .با افزایش جانشانی خاکستر بادي (در هردو
مخلوط دوجزیی و سهجزیی) حجم حفرات نیز روندي صعودي داشته که نشان دهنده عملکرد ضعیف آن در انسداد ریزکانال ها و یا چگال
کردن ریز ساختار است.
 -5-3نفوذ تسریع شده یون کلراید
نتایج نفوذ یون کلراید به عنوان شاخصی از شار الکتریکی عبور از مخلوط هاي بتنی در واحد کولمب در شکل  7آمده است .هر چه
شار عبوري از میان بتن کمتر باشد ،بیانگر مقاومت باال در برابر نفوذ کلراید است .مطابق طبقه بندي مشخص شده در استاندارد ASTM
 ،C1202نرخ نفوذ یون کلراید بتن بر اساس شار عبوري از میان مخلوطهاي بتنی در طول  6ساعت به صورت زیر است4000 < RCPT :
کولمب  :نفوذپذیري کلراید در سطح باالست 2000 > RCPT > 4000 ،کولمب :نفوذپذیري کلراید در سطح متوسط است و 2000> RCPT
کولمب :نفوذپذیري کلراید در سطح پایین است.
نتایج نشان میدهد که کمترین مقدار نفوذ متعلق به نمونههاي حاوي دوده سیلیسی است ،که در سن  28و  90روز به ترتیب تا
 %60و  %68موجب کاهش نفوذ کلراید شده است .در مخلوطهاي دوجزئی حاوي خاکستربادي در سن  28روز ،میزان نفوذ یون کلراید روندي
صعودي دارد ،اما با افزیش سن مخلوطهاي بتنی تا  90روز ،مقدار نفوذ یون کلراید در مقایسه با بتن شاهد تا  %21بهبود پیدا کرده است .در
مخلوطهاي سه جزیی با افزون دوده سیلیسی نفوذ یون کلراید در مقایسه با مخلوطهاي فاقد دوده سیلیسی ،کاهش پیدا کرده است ،به طوري
که در سنین  28و  90روز به ترتیب تا  %35و  %50موجب بهبود نفوذ پذیري شد.
مطابق طبق بندي مشخص شده در باال ،مخلوطهاي بتنی دوجزیی حاوي خاکستربادي را میتوان در رده بتنهاي با نفوذپذیري
متوسط کلراید محسوب کرد در صورتی که با افزون دوده سیلیسی به این مخلوطها به رده نفوذ پذیري متوسط کلراید ارتقاء پیدا می کنند.
 -6-3انتقال تسریع شده یون کلراید
نتایج انتقال تسریع شده یون کلراید در شکل  8آمده است .مشاهده میشود که دوده سیلیسی موجب کاهش محسوس نرخ انتقال
کلراید در تمام مخلوطهاي بتنی در سن  28و  90روز میشود ،که با افزایش مقدار جانشانی اثر کاهش نرخ انتقال تشدید میشود .در
مخلوطهاي دوجزیی افزودن خاکستربادي موجب افزایش نرخ انتقال کلراید در سن 28روز شده است اما با افزایش سن تا  90روز و پیشرفت
فرآیند واکنشهاي پوزوالنی در این مدت ،عملکرد آنها در مقایسه با بتن شاهد به طور قابل توجهی بهبود پیدا میکند ،به طوري در مخلوط
حاوي  %30خاکستربادي ( ،)FA30مقدار انتقال کلراید تا  %30کاهش پیدا می کند.
در مخلوطهاي سه جزیی ،در سن  28روز نرخ انتقال با افزایش جانشانی خاکستربادي روندي صعودي دارد ،اما با در سن  90روز
نرخ انتقال کاهش مییابد .مشاهده میشود افزودن دوده سیلیسی ،نرخ انتقال کلراید را به طور قابل توجهی بهبود میدهد ،به طوري در
مقایسه با مخلوطهاي فاقد دوده سیلیسی ،نرخ انتقال کلراید در سن  28و  90روز به ترتیب تا  %28و  %20کمتر بود.
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شکل : 6عمق نفوذ آب مخلوطهای بتنی.
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شکل : 8انتقال تسرسع شده یون کلراید (.)RCMT

 -7-3مقاومت الکتریکی ویژه
نتایج مقاومت الکتریکی ویژه در شکل 9آمده است .در مخلوطهاي دوجزیی نتایج مقاومت الکتریکی روند تقریبا مشابهی با نتایج
آزمایشهاي  RCPTو  RCMTدارد .با افزودن دوده سیلیسی مقاومت الکتریکی نمونهها در سن  28و  90در مقایسه با بتن شاهد به ترتیب
تا  3/2و  2/9برابر باالتر بود .در مخلوط هاي دو جزئی حاوي خاکستر بادي در سن  28روز ،مقاومت الکتریکی تا  %38بهبود پیدا کرد که با
افزایش در مقدار جانشانی خاکستربادي ،مقاومت الکنریکی روندي نزودلی داشت .با افزایش سن نمونه تا  90روز مقاومت الکتریکی تا %65
افزایش یافت .در مخلوطهاي سه جزیی دوده سیلیسی به طور مثبتی بر مقاومت الکتریکی تاثیر داشت به طوري که در مقایسه با نمونههاي
دوجزیی فاقد دوده سیلیسی ،مقاومت الکتریکی را حداقل  %30افزایش داد.
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انجمن مهندسی سازه ایران
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شکل : 9مقاومت الکتریکی ویژه مخلوطهای بتنی.

 -8-3ریزنگار الکترون پویشی ()SEM
تصاویر ریز نگار الکترون پویشی از ناحیه مرز خمیر سیمان و سنگدانهها به منظور ریخت شناسی و پیوند بین آنها در شکل10
آورده شده است .شکل  -10الف تصاویر  SEMبتن شاهد را نشان میدهد .پیوندهاي صورت گرفته بین ذرات خمیر سیمان و کریستالهاي
تشکیل شده در آن حکایت از انبوهی از فضاي خالی و رشد اترینگایت و پرتلندیت در بین ذرات تشکیل دهنده خمیر سیمان دارد .با توجه به
شکل  -10الف ،برخی از حفرههاي ناشی از کریستالی شدن آهک مازاد به خوبی قابل مشاهده میباشند .با توجه به عدم وجود مواد افزودنی
معدنی ،تخلخل موجود در خمیر امري بدیهی است که نشان میدهد ماتریس خمیر به طور کامل متراکم نشده است و میتواند دلیلی بر
عملکرد نا مطلوب آن نسبت به مخلوطهاي حاوي مواد پوزوالنی در خواص مکانیکی و دوام باشد.
در شکل -10ب و پ تصاویر  SEMمخلوطهاي دوجزیی  FA30و  SF10نشان داده شده است .در مقایسه با طرح شاهد مخلوطهاي
حاوي پوزوالن داراي یکنواختی ،تراکم و بهبود  ITZهستند .از مقایسه تصاویر مربوط به مخلوطهاي  SF10و  FA30مشخص است که دوده
سیلیسی به طور قابل مالحظهاي موجب شکلگیري ساختاري متراکم و هموار در ناحیه انتقال شده است .به طوریکه ساختار ژل C-S-H
فشرده تر و مقدار هیدروکسید کلسیم کاهش مییابد .عالوهبراین ،ریزترکها به تدریج کاهش مییابند و ذرات ریز موجب پلبندي درزها در
سطح مشترک بین سنگدانه و ماتریس سیمان میشود.
شکل  -10ت تصاویر  SEMمخلوط سه جزیی  SF5FA30را نشان میدهد .مشاهده میشود که افزودن دوده سیلیسی موجب
ساختار یکنواخت ناحیه انتقال و تراکم بیشتر شده است .ساختار منافذ (پیچ و خم ،عدم پیوستگی یا باریک شدگی) با انجام فرآیند هیدراتاسیون
به دلیل افزودن دوده سیلیسی ،در مقایسه با مخلوط  FA30بهبود پیدا کرده است.دوده سیلیسی و خاکستر بادي پس از هیدراتاسون با کلسیم
هیدروکسید واکنش نشان داده و موجب ایجاد کلسیم سیلیکات هیدرات الیافی و کلسیم آلومینات میشود که از عوامل اصلی مقاومت و دوام
کامپوزیت سیمانی هستند[.]26
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تخلخل
سنگدانه

ناپیوستگی

FA

سنگدانه

(الف) مخلوط بتنی شاهد (بدون مواد پوزوالنی)

ITZ

(ب) مخلوط حاوی  %30خاکستربادی ()FA30

خمیر سیمان
C-S-H
سنگدانه
SF

(پ) مخلوط حاوی  %10دوده سیلیسی ()SF10

ITZ
سنگدانه

(ت) مخلوط حاوی  %30خاکستربادی و  %5دوده سیلیسی ()SF5FA30

شکل : 10تصاویر  SEMمخلوطهای بتنی مختلف در سن  28روزه

 -9-3رابطه بین نتایج آزمایش مقاومت فشاری و دوام
دوام بتن تا حد زیادي به امکان ورود آب ،گازها و یونها به درون ساختار آن وابسته است .در نتیجه ،ویژگیهاي ریزساختاري ناحیه
انتقال و ماتریس سیمان بر خواص انتقال بتن به طور جشمگیري موثر است .نتایج حاصل از آزمایشات نفوذ پذیري و رابطه آن با ریخت
شناسی نشان میدهد که افزایش کیفیت پیوند سطح مشترک سنگدانه -ماتریس سیمان منجر به بهبود خواص انتقال بتن میشود.
در شکل  11منحنی همبستگی نمایی براي نمایش ارتباط بین نتایج مقاومت فشاري و دوام رسم شده است .معموال افزایش مقاومت
فشاري با افزایش مقاومت الکتریکی و کاهش عمق نفوذ آب ،مویینه ،تخلخل (حجم حفرات) ،شار عبوري و انتقال (مهاجرت) یون از نمونهها،
همراه است [.]27
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شکل : 11رابطه بین نتایج آزمایش مقاومت فشاری و دوام
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 -10-3رابطه بین مقاومت الکتریکی ،تخلخل RCPT ،و

انجمن مهندسی سازه ایران
RCMT

روابط بین نتایج آزمایشهاي مقاومت الکتریکی ویژه ،تخلخل ،نفوذ و انتقال یون کلراید بررسی شد که در شکل  12نشان داده شده
است .ساختار حفرات مواد بر پایه سیمانی (حفره هوا ،منافذ موئینه و خلل و فرج) به طور تصادفی در اندازه و شکلهاي مختلف در ماتریس
سیمان توزیع میشوند که از عوامل کلیدي است که به طور مستقیم بر مقاومت مکانیکی و دوام تاثیر دارد .شکل  -12الف رابطه بین مقاومت
الکتریکی ویژه و درصد تخلخل را به صورت نمایی نشان میدهد .ضریب همبستگی ایجاده حدود  0/79است که انتظار میرود با کامل شدن
فرآیند واکنش شیمیایی و افزایش سن ،ساختار منافذ اصالح شده و همبستگی باالتري حاصل شود.
با توجه به یکسان بودن آزمایش  RCPTو مقاومت الکتریکی ویژه به لحاظ پایه فیزیکی ،انتظار میرود که رابطه خطی بین این دو
حاکم باشد .از آنجایی که حرارت ایجاد شده در آزمایش  RCPTبر مقاومت الکتریکی نمونههاي بتنی تاثیر منفی (کاهش) دارد ،شار عبوري
از میان نمونهها افزایش پیدا میکند .باتوجه به مقدار آمپر پایین در آزمون مقاومت الکتریکی ،مقدار نفوذ پذیري در آزمایش  RCPTدر مقایسه
با آزمایش مقاومت الکتریکی ویژه افزایش مییابد [22و .]23از همین رو روابط حاکم بین این دو معموال به صورت توانی یا نمایی است.
ضریب همبستگی بین نتایج مقاومت الکتریکی ویژه RCPT ،و  RCMTبیشتر از  0/9است ،که نشان دهنده پتانسیل باالي روابط
نمایی بدست آمده ،براي ارزیابی یا تخمین نفوذپذیري با استفاده از آزمایش مقاومت الکتریکی ویژه است .در شکل  -12پ ،رابطه بین نتایج
 RCPTو  RCMTرسم شده است .مالحظه میشود که رابطه آنها به صورت خطی (معادله ) )y = ax ± bو با ضریب همبستگی  0/93است.
برخالف آزمایشهاي  RCPTو  RCMTکه کاهش جریان عبوري و یا کاهش در نرخ انتقال یون کلراید نشانگر بهبود عملکرد مخلوط
میباشند ،در آزمایش مقاومت الکتریکی بتن ،کاهش مقاومت الکتریکی ویژه نشانگر افت عملکرد مخلوط است .براي امکان اعمال رویه یکسان
در آزمایشهاي مختلف انجام شده ،مقایسه عملکرد مخلوطها براساس شاخص هدایت الکتریکی [ ( ]1/ρ )1/Ω.mانجام شد که روابط آنها در
شکل  13ارائه شده است .با توجه به نتایج دست باال در آزمایش  ،RCPTرابطه خطی آن با هدایت الکتریکی می تواند نتایج عمق نفوذ کلراید
را واقع بینانهتر نماش دهد (شکل  -13الف) .علیرغم اینکه هدایت الکتریکی و  RCPTپایه فیزیکی یکسانی در ارزیابی جریان عبوري از نمونه
ها دارند ،ضریب همبستگی کمتري ( )0/9در مقایسه با رابطه بین هدایت الکتریکی و  RCMTضریب همبستگی  0/96داشتند.
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تصور بر این است که محلول حفرهاي ماتریس سیمان میتواند بر هدایت الکتریکی تاثیر داشته باشد .ساختار شیمیایی محلول
حفرهاي موجود در حفرات بتن ممکن است دوام بالقوه آن را به شدت تحت تاثیر قرار دهد .پتانسیل ایجاد واکنش قلیایی سیلیسی ،خوردگی
فوالد ،حمله سولفات و تورق بتن همگی مستقیما تاثیر ساختار شیمیایی محلول حفرهاي و تغییراتی که ممکن است در آن اتفاق بیفتد را
منعکس میکنند [ .]28محلول حفرهاي شامل یون هایی ازجمله SO42- ،Ca2+ ،Na+ ،K+و  OH-است که غلظت آنها بر اثر گذر زمان و
مواد افزوده شده به بتن ،تغییر میکند .محلولهاي حفرهاي غلیظ هیدروکسید قلیایی داراي هدایت الکتریکی باالیی هستند به طوري که با
کاهش غلظت آن ،هدایت الکتریکی کاهش مییابد [ .]29حضور مواد مکمل سیمانی از جمله دوده سیلیسی ،سرباره آهنگدازي و خاکستربادي
با کلسیم پایین موجب کاهش در غلظت قلیاییهاي موجود در محلول منفذي میشود [ .]28برخی از محققین هدایت الکتریکی مواد برپایه
سیمانی را وابسته به ساختار منافذ (اندازه حفرات و ارتباط حفرات) و ترکیب شیمیایی محلول حفرهاي میدانند ،که این موضوع نشان دهنده
ارزیابی دست باال ( یا غیر واقعی) روشهاي الکتریکی در نتایج مخلوطهاي حاوي مواد مکمل سیمانی در مقایسه با بتن شاهد (فاقد مواد
پوزوالنی) است.
از نخستین تحقیقات انجام شده بر روي روشهاي اندازهگیري الکتریکی می توان به پژوهش ویتینگتون و همکاران [ ]30اشاره کرد.
آنها نشان دادند که هدایت الکتریکی به طور نسبتا کاملی هدایت ماتریس خمیر سیمان بستگی دارد .بعدها کریستنسن و همکاران []31
اصول مربوط به هدایت جریان در فاز چسباننده خمیر سیمان را بررسی کردند .مشخص شد که هدایت حجمی خمیر عموما چندین برابر
کوچکتر از هدایت محلول حفرهاي هیدروکسید قلیایی موجود در آن میباشد .روابط حاکم به صورت محصول توام سه عامل بیان شدند :الف)
قابلیت هدایت محلول حفره اي ،ب) کسر حجمی موثر حفرات موئینه حامل جریان ،پ) عامل  βکه شاخص معکوس انحناي این کانالهاي
حامل جریان میباشند .مشخص شد که قابلیت هدایت مخلوط حفره اي با کاهش حجم موثر حفراتی و افزایش انحناي مسیر جریان (کاهش)β
خنثی می شود .محلولهاي حفرهاي بتن و قابلیت هدایت آنها توسط نوکن و هوتون [ ]32و اسیندر و همکاران [ ]33توصیف و مورد تحلیل
قرار گرفتند .نتایج آنها نشان داد درعین حال که قابلیت هدایت محلول حفرهاي چندین برابر بیشتر از قابلیت هدایت حجمی میباشد ،اما با
نرمال نمودن مقادیر اخیر ،تنها هم بستگی کمی بهتري بدست آمد .همچنین در تحقیق دیگري [ ]34نشان داده شد که محلول حفره اي
بتنهاي حاوي مواد پوزوالنی ،فقط تاثیر ثانویه بر هدایت بتن دارد.
در این تحقیق ارتباط خوبی بین هدایت الکتریکی و نتایج واقعی نفوذ یون کلراید و حجم حفرات بدست آمده از آزمایشهاي دوام
( )RCMTوجود داشت و همچنین اثري از نتایج دست باال یا غیر واقعی مشاهده نشد.

 -4نتیجه گیری
در این تحقیق تاثیر مخلوطهاي دوجزیی و سهجزیی حاوي خاکستربادي و دوده سیلیسی ،بر خواص انتقال و مقاومت بتن در مقابل
نفوذ یونهاي کلراید بتن (مقاومت الکتریکی ویژه و هدایت الکتریکی حجمی RCPT ،و  )RCMTو رابطه آنها با مقاومت فشاري ،تخلخل و
ساختار  ITZبررسی شد .خالصه نتایج بدست آمده در ادامه آورده شده است.
 .1افزون خاکستربادي در مخلوط هاي دو جزیی و سه جزیی به ترتیب تا  %45و  %25موجب افزایش اسالمپ شد .اثر دوده سیلیسی
بر مخلوط هاي حاوي خاکستر بادي به صورت کاهش در کارایی و درصد هواي بتن تاره بود.
 .2مخلوط حاوي  %10دوده سیلیسی بیشترین مقاومت را در تمام سنین داشت .با افزودن  %5دوده سیلیسی به مخلوطهاي حاوي
خاکستربادي مقاومت فشاري تا  %19و درمقایسه با بتن شاهد  %20افزایش یافت.
 .3کمترین مقدار جذب آب موئینه مربوط به  SF10بود که در مقایسه با بتن شاهد  %43بهبود پیدا کرد .در مخلوطهاي سهجزیی
افزودن دوده سیلیسی تا  %31موجب کاهش عامل موئینه در مقایسه با بتن شاهد شد و نسبت به نمونههاي فاقد دوده سیلیسی تا  2/48برابر
بهبود یافت.
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 موجب کاهش آن%57  و%65  بود که به ترتیبSF10  مربوط به مخلوط، روز90  و28  کمترین مقدار عمق نفوذ آب در سنین.4
%23  در مخلوطهاي سه جزیی افزودن دوده سیلیسی در مقایسه با مخلوط هاي دو جزئی فاقد دوده سیلیسی و بتن شاهد به ترتیب تا..شد
. کاهش یافت%18  همچنین به طور مثبتی تخلخل و حفرات تا حدود. موجب کاهش عمق نفوذ آب شد%33 و
 اما در. با افزایش جانشانی خاکستر بادي افزایش داشتRCMT  وRCPT  روز28  در سن، در مخلوط هاي دوجزیی و سهجزیی.5
 نرخ انتقال کلراید مخلوطهاي سه جزیی در مقایسه با مخلوطهاي دو جزیی حاوي خاکستربادي کاهش. روز نرخ انتقال کاهش یافت90 سن
.یافت
 با افزودن خاکستربادي. بودRCMT  وRCPT  در مخلوطهاي دوجزیی روند کسب نتایج مقاومت الکتریکی ویژه تقریبا مشابه با.6
. برابر باالتر بود2/9  و3/2  در مقایسه با بتن شاهد به ترتیب تا،و دوده سیلیسی مقاومت الکتریکی نمونهها در تمام سنین افزایش پیدا کرد
 همچنین ریز. نشان داد افزودن مواد پوزوالنی موجب کاهش مجموع تخلخل و حجم حفرات شدSEM نتایج تخلخل و تصاویر.7
. و کیفیت پیوند سنگدانه با ماتریس سیمان بهبود یافتITZ  تراکم،ساختار
 منجر به کسب نتایج دست باال شد، به دلیل حرارت ایجاد شده ناشی از اختالف پتانسیل باالRCPT  خطاي موجود در آزمایش.8
 در اثر واکنشهاي پوزوالنی و افت شدید رسانایی محلولOH- و تاثیر آن در مخلوطهاي حاوي دوده سیلیسی (به دلیل مصرف یونهاي
 مقایسه بین دو آزمایش اخیر نشان داد. افزایش حرارت ناچیزي رخ داد که بر نتایج آن بی تاثیر بودRCMT  در آزمایش.حفرهاي) بیشتر بود
 رفتار واقع بینانهتري از عملکرد بتن در نفوذ کلراید و شماي کلی بهتري از وضعیت ناحیه انتقال را نشان میRCMT که نتایج کسب شده از
.دهد
 نشان داد که رابطه خوبی بین آن ها حاکمRCMT  وRCPT ، مقایسه نتایج مقاومت الکتریکی (هدایت الکتریکی) با تخلخل.9
است و با توجه به سهولت و غیر مخرب بودن آزمایش مقاومت الکتریکی پتانسیل باالیی براي ارزیابی مقاومت بتن در برابر یون کلراید و نیز
. خمیر سیمان دارد-تخمین نسبس کیفییت پیوستگی مرز سنگدانه
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