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چکیده
در اين تحقيق عملكرد چهار روش تسريع يافته ارزيابي بتن در مقابل نفوذ يون کلرايد شامل )RCMT(NT Build ،RCPT(ASTM C1202
) Surface Resistivity(AASHTO TP 95) ،492و ) MRCPT(AmirKabir University of Technologyمورد بررسي قرار
گرفته است .به اين دليل که تأثير رسانايي مايع منفذی بر نتايج بعضي از آزمايشهای تسريع يافته مذکور توسط بعضي از محققين مورد اشكال قرار
گرفته است ،در اين تحقيق از دوده سيليس بهعنوان ماده جايگزين سيمان به ميزان  7/1و  51درصد استفاده شده است .نتايج چهار روش ،کاهش
قابل توجهي در نفوذپذيری کلرايدی نمونههای بتن حاوی دوده سيليس نسبت به طرحهای کنترل در سن  22روز نشان دادند .به هر حال ،دو روش
 RCPTو  Surface Resistivityبطور مشهودی بهبود عملكرد را بيش از حد واقع نشان ميدهند .اين بهبود در نتايج روش  RCMTتا حدودی
تعديل مييابد اما روش  MRCPTکمترين تأثير را از جايگزيني دوده سيليس از خود نشان داد .با توجه به نتايج بدست آمده ،تغييرات رسانايي
مايع منفذی بر نتايج آزمايشهای  RCPTو  Surface Resistivityبسيار تاثيرگذار ميباشد و روش  MRCPTکمترين تأثير را از تغييرات

رسانايي مايع منفذی ميپذيرد.

کلمات کليدی :دوام بتن ،نفوذ يون کلرايد ،روشهای تسريع يافته ،شاخص الكتريكي و مايع منفذی.
Abstract
The present study is an exploratory research that appraise and compare the performance of four rapid tests
for assessing the chloride penetration of concrete; RCPT, RCMT, SR and MRCPT. Due to the concern raised
by some scholars about the effect that the conductivity of the pore solution impinges upon the results on some
of these rapid tests, Silica fume was used as Supplementary cementitious material in portions of 7.5% and
15%. All four methods exhibited substantial decrease in the chloride permeability of the concrete samples
with silica fume as compared to control samples, at the age of 28 days. The increase in performance caused by
Silica fume usage was significant for RCPT and SR methods, moderate for RCMT and marginal for MRCPT.
The results show that the variation in the conductivity of the pore solution significantly alters the results of SR
and RCPT tests, and marginally alters those of MRCPT.
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 -1مقدمه
همانطور که مشهور است ،نفوذ يون کلرايد به بتن و خوردگي آرماتورهای مدفون در آن يكي از علل خرابي زودرس سازههای بتن آرمه
ميباشد که هر ساله باعث خسارات زيادی ميشود [ .]5از اينرو ،بررسي مقاومت بتن در مقابل نفوذ يون کلرايد و اندازه گيری ضريب
انتشار آن ،از اهميت ويژه ای برخوردار است.
ضريب انتشار يون کلرايد در بتن را ميتوان با انجام آزمايشهايي مانند [ ASTM C1543]2و [ ASTM C1556]1بدست آورد.
در اين روشها نمونه بتني در معرض محلول  NaClقرار داده ميشود و پس از مدت زمان مشخص ،به وسيله پودرگيری
(پروفيلگيری) ميزان نفوذ يون کلرايد در عمقهای مختلف بدست آمده و با استفاده از رابطه "فيک" ،ضريب انتشار يون کلرايد
محاسبه ميشود.
به هرحال اين روشها زمان بر و پرهزينه هستند و در عمل غير کاربردی ميباشند .در نتيجه روشهای تسريع يافته ای جهت سنجش
مقاومت بتن در مقابل نفوذ يون کلرايد ،ارائه شده است .در برخي از اين روشها با تسريع نفوذ يون کلرايد توسط ميدان الكتريكي،
ضريب انتشار يون کلرايد بدست ميآيد [( ]4مانند روش  .)RCMTدر برخي ديگر ،با استفاده از شاخصهايي مانند رسانايي الكتريكي،
مقاومت بتن در مقابل نفوذ يون کلرايد ارزيابي ميگردد [( ]1مانند روشهای .)RCPT, SR, MRCPT
اما با توجه به اينكه رسانايي نمونههای بتني در نتايج اکثر روشهای تسريع يافته ارزيابي نفوذپذيری کلرايدی بتن تاثيرگذار ميباشد،
رسانايي مايع منفذی نمونههای بتني نقش اساسي در نتايج اين روشها دارند [ .]6اين مسئله در مورد بتنهای حاوی مواد جايگزين
سيمان ،مخصوصاً پوزوالنهای فعال مانند دوده سيليس ،اهميت پيدا ميکند .زيرا در واکنشهای پوزوالني يونهای  OH-مايع منفذی
که نقش اساسي در رسانايي آن بازی ميکنند ،مصرف ميشود و رسانايي مايع منفذی به شدت کاهش مييابد .بنابراين ،نتايج اين روش
ها در مورد بتن های حاوی مواد جايگزين سيمان شايد قابل اطمينان نباشند و بايد با احتيات به تفسير آنها پرداخت [.]1
همانطور که مشاهده ميشود ،روشهای مختلفي برای ارزيابي نفوذپذيری کلرايدی بتن وجود دارند که هر کدام دارای معايب و مزايايي
ميباشند که بايد با توجه به هدف ،بطور آگاهانه انتخاب شوند .هدف از اين تحقيق بررسي عملكرد چهار روش تسريع يافته سنجش
مقاومت بتن در مقابل نفوذ يون کلرايد ( )RCPT, SR, MRCPT, RCMTميباشد .به اين منظور از  52طرح اختالط بتن که
حاوی سيمانهای ساده و آميخته با دوده سيليس ميباشد ،استفاده گرديد.

 -2برنامه آزمایشگاهی
 -1-2مصالح و طرحهای اختالط
در اين تحقيق در مجموع  52طرح اختالط بتن ساخته شد و مورد بررسي قرار گرفت .برای ساخت نمونههای بتني از سيمان تيپ  5در
عيارهای  113و  433استفاده گرديد .همچنين دوده سيليس به عنوان ماده جايگزين سيمان به ميزان  7/1و  51درصد ،بكار گرفته
شد .در جدول  5ترکيبات شيميايي اين مواد آورده شده است .برای تمامي طرحها از سنگدانه درشت شكسته شده با حداکثر قطر 53

2

ششمين کنفرانس ملي ساليانه بتن ايران ـ تهران ـ  51مهرماه 5131

ميلي متر و سنگدانه ريز طبيعي به عنوان ماسه استفاده گرديد .وزن مخصوص سنگدانه درشت و ريز به ترتيب  2510 kg/m3و 2570
 kg/m3ميباشد .همچنين جذب آب سنگدانه درشت  %5/3و سنگدانه ريز  %2/71ميباشد.
برای رسيدن به کارايي مطلوب (اسالمپ  7تا  53سانتيمتر) از فوق روان کننده استفاده شد .برای ساخت نمونههای بتني نيز از آب
شرب در  2نسبت آب به مواد سيماني  3/41و  ، 3/11استفاده گرديد .قابل ذکر است که اندازه گيری تمامي نسبتها وزني بوده است.
خالصه طرحهای اختالط در جدول  2آورده شده است.

جدول -1ساختار شیمیایی مواد سیمانی مورد استفاده
سیمان تیپ
دوده سیلیس
I
25/17
31/5

جدول -2طرحهای اختالط

ترکیبات

درصد

شیمیایی
SiO2

جایگزینی

آب به مواد

عیار مواد

دوده

سیمانی

سیمانی

3/6

2/27

Al2O3

سیلیس

عنوان طرح

5/5

2/61

Fe2O3

0

0/45

400

P1

5/32

65/6

CaO

0

0/35

400

P2

5/2

3

SO3

3/6

1/31

MgO

0

0/45

350

P3

---

3/52

Na2O

0

0/35

350

P4

---

3/17

K2O

7/5

0/45

400

P5

---

---

P2O5

7/5

0/35

400

P6

---

--2/22

TiO2

7/5

0/45

350

P7

LOI

7/5

0/35

350

P8

15

0/45

400

P9

15

0/35

400

P10

15

0/45

350

P11

15

0/35

350

P12

---
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 -2-2آماده سازی و روش انجام آزمایشها
برای ساخت آزمونهها ،بتن در سه اليه در قالبها ريخته شد .برای خروج حبابهای هوا و تراکم بتن ،از ميز ويبره استفاده گرديد .بعد
از بتن ريزی در قالبها ،برای  24ساعت قالبها توسط حوله نمدار پوشانده شدند .بعد از آن ،نمونهها از قالبها خارج شده و درون آب
آهک اشباع قرار گرفتند تا ضمن عمل آوری ،از نشت  Ca(OH)2از بتن به خارج جلوگيری شود .در ادامه ،توضيح مختصری در مورد
روشهای آزمايش انجام شده در اين تحقيق ،داده ميشود.

Surface Resistivity Test (SR) -1-2-2
مقاومت الكتريكي بتن يكي از خواص ذاتي آن ميباشد که به ميزان رطوبت بتن و ترکيبات آن بستگي دارد[ .]1از تحقيقات تئوری و
کارهای آزمايشگاهي انجام شده مشخص است که بين مقاومت الكتريكي بتن و نفوذ يونهای کلرايد رابطه ای وجود دارد[ .]7در حالت
کلي ،ضريب نفوذ يون کلرايد به طور عكس با مقاومت الكتريكي بتن رابطه دارد .در يک ساختار مشخص ،قسمتهای نفوذپذيرتر دارای
مقاومت الكتريكي نسبي کمتر و نفوذ يون کلرايد بيشتر ميباشد .همچنين مقاومت الكتريكي با نرخ خوردگي آرماتور بعد از شروع
خوردگي در ارتباط است [ .]2انتقال يونها بين آند و کاتد در سطح آرماتور يكي از عوامل کنترلي نرخ خوردگي ميباشد.
يكي از بهترين روشها برای اندازهگيری مقاومت الكتريكي ويژه بتن ،استفاده از روش چهار نقطه ای ] Wenner [9ميباشد .اين
روش غير مخرب ،سريع و به سادگي قابل استفاده ميباشد .در اين روش ،چهار الكترود با فواصل مساوی با سطح بتن در تماس قرار
ميگيرد .توسط الكترودهای خارجي ،جريان متناوبي از نمونه عبور داده ميشود و افت پتانسيل مابين  2الكترود داخلي اندازهگيری
شده و توسط رابطه ( )5مقاومت الكتريكي ويژه بدست ميآيد.
)ρ = 2Πa(v/i

()5

در رابطه فوق  ρمقاومت الكتريكي ويژه ] a ،[kΩcmفاصله بين الكترودها ] v ،[cmاختالف پتانسيل ] [Vو  iجريان
][mAميباشد.
البته بايد گفت که نتايج آزمايش  SRمتأثر است از ساختار شيميايي مايع منفذی [ .]53اين موضوع ميتواند کاربرد اين روش را در
مورد بررسي بتنهای حاوی مواد جايگزين سيمان ،به دليل غلظت پايين يونهای  OH-در مايع منفذی آنها ،تحت تأثير قرار دهد .با
اين وجود ،سادگي و سرعت آن باعث شده است تا استانداردها اين روش را پيشنهاد دهند.
در اين تحقيق ،در سن  22روز ،مقاومت الكتريكي سطحي  1نمونه استوانه ای  233x533ميلي متری اندازه گيری شد .فاصله
الكترودهای دستگاه مورد استفاده  13ميلي متر بوده و قرائتهای هر نمونه بر روی چهار ربع محيطي آن انجام گرفت و ميانگين آنها
بدست آمد.
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Rapid Chloride Permeability Test (RCPT) -2-2-2
آزمايش  RCPTکه در [ ASTM ]55استاندارد شده است ،به طور گستردهای در دنيا مورد استفاده قرار ميگيرد .در اين روش ميزان
کل بار الكتريكي عبوری از نمونههای بتني اشباع به قطر  53و ضخامت  1سانتي متر در طول  6ساعت تحت اختالف پتانسيل  63ولت،
اندازه گيری ميشود .نمونههای بتني از يک وجه با محلول  NaClو از وجه ديگر با محلول  NaOHدر تماس قرار ميگيرد و با ايجاد
اختالف پتانسيل ،جريان الكتريكي از نمونهها عبور کرده و يونهای کلرايد به درون بتن رانده ميشود .اين روش بر اين فرض استوار
است که ميزان جريان عبوری ،با قابليت انتشار يونهای کلرايد از ميان منافذ مويين بتن ارتباط دارد.
هرچند روش  RCPTبه دليل آساني آن بسيار مورد استفاده قرار گرفته است ،اما توسط محققين انتقاداتي نيز به آن وارد شده است
[ RCPT .]52 ,6 ,1روشي است که در آن شرايط پايدار نفوذ وجود ندارد .بدان معني که برای دستيابي به انتشار پايدار ،ميبايست
شرايطي ايجاد شده باشد که يون های کلرايد از يک سوی نمونه به سوی ديگر آن رسيده باشند که برای حصول اين شرط ،نياز به مدت
زمان طوالني است [ .]6ليكن در روش  RCPTاندازهگيری از همان لحظه شروع انجام آزمايش ،آغاز ميگردد .مشكل ديگری که در
روش  RCPTوجود دارد ،حرارت به وجود آمده در طول انجام آزمايش ميباشد [ .]52همچنين زماني که از مواد پوزوالني استفاده
شود ،تغييراتي در مشخصات مايع منفذی به وجود ميآيد که باعث عدم اطمينان به نتايج  RCPTميشود .به عالوه به دليل ولتاژ
نسبتاً زياد  63ولت ،جريان برقرار شده در حالت پايداری قرار نميگيرد .در نتيجه ممكن است نتايج به دست آمده به درستي بيانگر
انتشار يون کلرايد نباشد.
در اين تحقيق ،آزمايش  RCPTبر اساس استاندارد  ASTM C1202در سن  22روز انجام شد .برای هر طرح اختالط 1 ،نمونه
استوانه ای به ضخامت  13ميلي متر از نمونههای بتني  233x533ميليمتری برش داده شد .بعد از آماده سازی ،نمونهها درون
سلولهای آزمايش قرار داده شدند .در انتها ،جريان ثابتي با اعمال  63ولت اختالف پتانسيل از نمونهها عبور داده شد و بعد از  6ساعت،
ميزان کل بار الكتريكي عبوری از نمونهها بدست آمد.

Rapid Chloride Migration Test (RCMT) -3-2-2
يكي از روشهای تسريع يافته نفوذ يون کلرايد که عملكرد خوبي از خود نشان داده است و نتايج آن ارتباط خوبي با روشهای بلند
مدت دارد ،روش[ rapid chloride migration test (RCMT) ]51ميباشد .کليات اين روش که در ]54[ NT Build
استاندارد شده است ،شبيه آزمايش  RCPTميباشد .در اين روش برای جلوگيری از افزايش دما در طول انجام آزمايش ،اختالف
پتانسيل اعمالي بر اساس جريان اوليه تنظيم ميشود .همچنين حجم محلول  NaClدر تماس با بتن ،زياد در نظر گرفته ميشود تا
تغييرات غلظت يون کلرايد در طول انجام آزمايش ناچيز باشد .در اين روش برای جلوگيری از تأثير يونهای ديگر مانند  OH-بر نتايج،
مستقيماً عمق نفوذ يونهای کلرايد با دو نيم کردن نمونه و استفاده از محلول نيترات نقره ،بدست ميآيد.
در اين تحقيق ،اين روش مطابق با  NT Build 492در هر يک از سنين آزمايش برای تمامي طرحها انجام شد .نمونهها و آماده سازی
آنها مشابه آنچكه برای روش  RCPTگفته شد ميباشد با اين تفاوت که برای اشباع سازی نمونهها ،از آب آهک به جای آب مقطر
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استفاده شد .پس از آماده سازی ،نمونههای بتني مانند شكل ( )5درون محفظه آزمايش قرار داده و محلولهای  0.3 M NaOHو
 %53 NaClدر جای مخصوص خود ريخته شد .سپس ،توسط الكترودهايي که در دو سر نمونه قرار داده ميشود ،اختالف پتانسيلي
متناسب با جريان عبوری اوليه اعمال و يونهای کلرايد به داخل نمونه رانده ميشود.

شکل  -1محفظه دستگاه RCMT

Modified Rapid Chloride Permeability Test (MRCPT) -4-2-2
يكي ديگر از روشهای تسريع يافته اندازهگيری نفوذپذيری بتن در مقابل يون کلرايد روش [ MRCPT ]51ميباشد که در دانشگاه
صنعتي اميرکبير ارائه شده است و هدف اين روش ،رفع معايب آزمايش  RCPTبيان شده است .در اين روش برای آماده سازی
نمونههای بتني ،ابتدا نمونهها در دمای  13درجه سانتي گراد خشک ميشوند و سپس با استفاده از محلول  %21 NaClاشباع
ميگردد.
روش  MRCPTبر اساس اندازه گيری رسانايي نمونههای بتني که به ريز ساختار منافذ مويين و ساختار شيميايي مايع منفذی
بستگي دارد ،شكل گرفته است .در اين روش با اشباع سازی نمونههای بتني با يک محلول با رسانايي باال ،تأثير تغييرات شيميايي مايع
منفذی بتنهای مختلف بر نتايج آزمايش کاهش مييابد .در نتيجه ،بتنهای مختلف ،رساناييهای مختلفي متناسب با ريز ساختار منافذ
مويين خود نشان ميدهند.
البته به دليل ضخامت کم نمونههای بتني در اين روش ( 21ميلي متر) ،آنها نميتوانند بيانگر رفتار بتنهايي با سنگدانههای بزرگ در
شرايت واقعي باشند .با اين وجود در مقايسه با روش  ،RCPTاستفاده از روش  MRCPTدارای محاسن بسياری ميباشد که از آن
جمله ميتوان به شرايط پايدار جريان از همان شروع آزمايش اشاره کرد.
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در اين تحقيق ،در هر سن  1نمونه استوانهای با ضخامت  21و قطر  533ميلي متر پس از آماده سازی ،درون سلولهايي مانند روش
 RCPTقرار داده شد و با ايجاد اختالف پتانسيل  53ولت ميزان جريان عبوری پس از گذشت  5دقيقه قرائت شد .با استفاده از رابطه
( )2رسانايي نمونهها محاسبه و به عنوان نتيجه آزمايش گزارش گرديد.
)ϭ = (i/v) * (t/A

()2

که در آن  ϭرسانايي ] i ،[mS/cmجريان الكتريكي ] v ،[mAاختالف پتانسيل ] t ،[vضخامت نمونه ] [cmو  Aسطح مقطع نمونه
] [cm2ميباشد.

 -3نتایج و بررسی
Surface Resistivity Test -1-3
مقاومت الكتريكي بتن به هر دو عامل ريز ساختار منافذ و ترکيبات شيميايي مايع منفذی بستگي دارد [ .]56در واقعيت ،مقاومت
الكتريكي بيانگر قابليت جابجايي يونها از ميان ماتريس بتن ميباشد .بنابراين ميتواند شاخص مناسبي برای ارزيابي نفوذپذيری بتن در
مقابل يون کلرايد باشد .از طرفي ،در سطح ناحيه خوردگي آرماتور ،رسانايي بتن نقش اساسي در نرخ خوردگي از طريق تأثير بر قابليت
جابجايي يونها بين نواحي کاتدی و آندی ،بازی ميکند [.]57
نتايج آزمايش مقاومت الكتريكي سطحي نمونهها در شكل ( )2آورده شده است .همانطور که انتظار ميرفت ،در تمامي طرحها به ازاء
مواد سيماني ثابت ،با کاهش نسبت آب به مواد سيماني و در نتيجه کاهش منافذ و متراکم تر شدن فاز خمير سيمان ،رسانايي و
نفوذپذيری بتن کاهش مييابد.
از طرفي ،به ازاء نسبت آب به مواد سيماني ثابت ،در تمامي طرحها با کاهش عيار مواد سيماني ،افزايش مقاومت الكتريكي را مشاهده
ميکنيم .دليل اين امر را اينگونه ميتوان بيان کرد که با کاهش عيار ،فاز خمير سيمان نسبت به فاز مصالح سنگي در حجم بتن کاهش
مييابد  .از طرفي مصالح سنگي به عنوان مواد نارسانا در ساختار بتن عمل ميکنند .بنابراين با افزايش نسبت فاز نارسانای بتن به فاز
خمير سيمان ،مقاومت الكتريكي افزايش مييابد.
همچنين ،به ازاء عيار مواد سيماني و نسبت آب به مواد سيماني ثابت ،با جايگزيني سيمان با دوده سيليس ،مقدار مقاومت الكتريكي
نمونههای بتني افزايش چشمگيری مييابد .به عنوان مثال در طرح " "4341با جايگزيني  51درصد دوده سيليس ،مقاومت الكتريكي
نمونههای بتني در سن  22روز بيش از  1/1برابر افزايش مييابد .اين پديده را ميتوان اينگونه توجيح کرد که در اثر واکنشهای
پوزوالني ،پيچ و خمهای ساختار منافذ مويين افزايش مييابد و ساختار آن متراکم تر ميشود .از طرفي با کاهش غلظت يونهای OH-
در اثر اين واکنشها ،ميزان رسانايي مايع منفذی به شدت کاهش مييابد .گفتني است که يونهای  OH-اصليترين نقش را در
رسانايي مايع منفذی بازی ميکنند .در اثر اين دو پديده به عالوه اثر رقيق سازی ،ميزان رسانايي بتن به شدت کاهش مييابد.
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شکل  -2مقاومت الکتریکی ویژه 22 ،روزه( ،اعداد روی میلهها بیانگر میزان افزایش نسبت به نمونه شاهد میباشد)

Rapid Chloride Permeability Test -2-3
اين روش در حقيقت ميزان بار الكتريكي عبوری از ميان نمونه بتني را در طول زمان آزمايش به عنوان شاخص نفوذپذيری کلرايدی
بتن اندازه گيری ميکند .نتايج آزمايش  RCPTبرای تمامي طرحها در شكل ( )1آورده شده است .روند کلي نتايج مانند روش SR
ميباشد و مواردی که در تفسير نتايج  SRگفته شد در اينجا نيز صدق ميکند.

شکل  22 ،RCPT -3روزه( ،اعداد روی میلهها بیانگر میزان کاهش نسبت به نمونه شاهد میباشد)
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نتايج نشان ميدهد که با جايگزيني سيمان با دوده سيليس ،نفوذپذيری بتن بهبود مييابد .اين جايگزيني باعث کاهش شاخص ميزان
بار الكتريكي عبوری تا  23درصد در طرح " "4341در سن  22روز شده است .در مجموع ،اين کاهش حتي بيشتر از کاهش رسانايي
نمونههای بتني است که آزمايش  SRنشان ميداد ،در صورتي که از لحاظ تئوری تغييرات آنها بايد بر هم منطبق باشند (ميزان بار
عبوری برابر است با سطح زير نمودار جريان-زمان) .دليل اين امر ضعف آزمايش  RCPTدر ارزيابي بتنهای نفوذپذير ميباشد .به اين
معني که در اثر عبور جريان از اين نمونهها ،حرارت ايجاد ميشود و دمای نمونهها افزايش يافته و خود اين افزايش باعث افزايش جريان
عبوری ميشود .بنابراين ،تفاوت ميزان بار الكتريكي عبوری از نمونههای حاوی دوده سيليس و نمونههای کنترل ،بيشتر است از تفاوت
رسانايي آنها.

Rapid Chloride Migration Test -3-3
بر خالف روشهای  RCPTو  ،SRدر روش  RCMTميزان عمق نفوذ يون کلرايد مستقيماً اندازه گيری ميشود .بنابراين به نظر
ميرسد نتايج اين روش شاخصي مناسبتر برای بررسي نفوذپذيری کلرايدی بتن ميباشد ،مخصوصاً برای بتنهای حاوی مواد جايگزين
سيمان (پوزوالن ها) .بر اساس رابطه الكتروشيميايي ارائه شده در  ،NT Buildضريب انتشار يون کلرايد با استفاده از اختالف پتانسيل
اعمالي ،زمان ،ميانگين دما و عمق نفوذ ،بدست ميآيد .نتايج اين آزمايش در شكل ( )4آورده شده است.

شکل  22 ،RCMT -4روزه( ،اعداد روی میلهها بیانگر میزان کاهش نسبت به نمونه شاهد میباشد)
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همانطور که مشاهده ميشود ،روند کلي نتايج موافق با نتايج آزمايشهای  SRو  RCPTميباشد .البته با توجه به اينكه اين روش
حساسيت کمتری نسبت به تغييرات رسانايي مايع منفذی دارد ،تغييرات نتايج طرحهای حاوی دوده سيليس نسبت به نمونه کنترل
آنها کمتر است از آزمايشهای  SRو  .. RCPTحداکثر درصد کاهش ضريب انتشار در اثر جايگزيني دوده سيليس مربوط به طرح
" "1141با  %51جايگزيني ميباشد که  63درصد محدود شده است .در مجموع ميتوان گفت اين روش شاخص بهتری جهت ارزيابي
نفوذپذيری کلرايدی بتنهای حاوی دوده سيليس نسبت به دو روش  RCPTو  SRدر اختيار ما ميگذارد.

Modified Rapid Chloride Permeability Test -4-3
در اين روش ادعا ميشود که با اشباع سازی نمونههای بتني با محلول  NaClبا رسانايي باال ،تأثير رسانايي مايع منفذی بر نتايج بطور
قابل توجهي کاهش مييابد و تغييرات نتايج مربوط به تغييرات در ريز ساختار منافذ مويين و نفوذپذيری بتن ميشود .نتايج آزمايش
 MRCPTبرای تمامي طرحها در شكل ( )1آورده شده است.

شکل  22 ،MRCPT -5روزه( ،اعداد روی میلهها بیانگر میزان کاهش نسبت به نمونه شاهد میباشد)

همانطور که مشاهده ميشود با جايگزيني دوده سيليس ،رسانايي نمونهها کاهش مييابد ولي اين کاهش نسبت به تغييرات نتايج سه
آزمايش ديگر کمتر ميباشد .تعديل در تغييرات نتايج را ميتوان به اشباع سازی نمونهها با محلول  %21 NaClو يكسان بودن نسبي
رسانايي مايع منفذی نمونههای بتني مورد آزمايش مربوط دانست .بنابراين ميتوان اين ادعا که نتايج اين روش حساسيت کمي نسبت
به تغييرات رسانايي مايع منفذی بتنهای مختلف دارد ،را درست دانست .حداکثر درصد کاهش رسانايي نمونههای بتني در اثر
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جايگزيني دوده سيليس در طرح " "4311بوده که برابر  14درصد ميباشد .البته نتايج روش  MRCPTرا ميتوان از لحاظ تأثير عيار
مواد سيماني و همچنين نسبت آب به مواد سيماني نيز تحليل کرد که اين مشاهدات و تحليلها شبيه آنچكه در مورد آزمايش SR
گفته شد ميباشد.

 -4نتیجه گیری
در اين مقاله عملكرد چهار روش تسريع يافته ارزيابي نفوذپذيری کلرايدی بتن بررسي گرديد .بدين منظور از  52طرح اختالط بتن که
حاوی دوده سيليس نيز بودند استفاده گرديد .خالصه نتايج بدست آمده در ادامه آورده شده است.
 -5از نتايج چهار روش به روشني مشاهده ميشود که استفاده از دوده سيليس باعث کاهش نفوذ پذيری بتن ميشود .واکنشهای
پوزوالني دوده سيليس باعث تراکم ساختار بتن و همچنين مسدود کردن منافذ مويين آن ميشود.
 -2با توجه به مصرف يونهای  OH-در اثر واکنشهای پوزوالني دوده سيليس و افت شديد رسانايي مايع منفذی ،شاخص نفوذپذيری
بتن در دو روش  RCPTو  SRکاهش شديدی را در مورد طرحهای حاوی دوده سيليس نسبت به طرحهای کنترل نشان ميدهد .اين
امر ضعف اين دو روش را در ارزيابي بتنهای حاوی پوزوالنهای فعال نشان ميدهد.
 -1در روش  RCMTشاخص نفوذپذيری بتن نسبت به دو روش  RCPTو  SRکاهش کمتری را در مورد طرحهای حاوی دوده
سيليس نسبت به طرحهای کنترل نشان ميدهد .دليل اين امر را ميتوان اندازهگيری مستقيم عمق نفوذ يونهای کلرايد و همچنين
اشباع سازی نمونههای بتني با آب آهک دانست .در کل ،روش  RCMTنتايج قابل اطمينان تری نسبت به دو روش  RCPTو SR
ارائه ميدهد.
 -4روش  MRCPTدر بين چهار روش بررسي شده ،کمترين حساسيت را نسبت به تغييرات رسانايي مايع منفذی از خود نشان داد و
ميتوان گفت که از بين اين روشها ،بيان بهتری را از عملكرد و نفوذپذيری بتنهای حاوی دوده سيليس ارائه ميدهد .به نظر ميرسد
اين روش عملكرد خوبي در ارزيابي بتنهای حاوی مواد جايگزين سيمان دارد.
 -1هر چهار روش بخوبي تأثير نسبت آب به مواد سيماني و همچنين عيار مواد سيماني را بر نفوذپذيری نمونههای بتني نشان دادند و
تقريباً از يک روند يكسان برخوردارند.
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