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چکیده
بتن و بتن مسلح همواره جزء پرکاربردترين مصالح مورد استفاده در ساخت و ساز بودهاند .مدت بهرهبرداری از هر سازه بـا وـوع رمـر و کـارايي
اجزای آن سازه رابطهی مستقيم دارد .از مهمترين روامل موثر بر کاهش دوام اجزا بتن مسلح ،نفوذپذيری بـتن و خـورد ي آرمـاتور مـيباشـند.
کاهش راههای نفوذ امالح به داخل بتن ،موجب افزايش دوام آن مي ردد .ررايت پوشش بتن که به کمک فاصله نگهدارها امکان پـذير مـيباشـد
درکاهش خورد ي آرماتور نقش بسزايي دارد .ولي استفاده از فاصله نگهدارها به دليل ايجاد ناهمگوني با بتنمنجر به افزايش نفوذپذيری موضـیي
شود .در اين پژوهش به روش آزمايشگاهي اثراستفاده از انواع فاصله نگهدارهای رايج پالسـتيکي وبتنـي بـا کيفيـتهـای متتلـ  ،بـر گگـونگي
تشديد نفوذپذيری در محل قرار يری فاصله نگهدار بررسي و با يکديگر مقايسـه شـدهانـد .بـر اسـان نتـايج بـه دسـت آمـده اسـتفاده ازفاصـله
نگهدارهای پالستيکي سهم بيشتری در افزايش نفوذپذيری موضیي بتن و به تبع آن تشديد پتانسيل خورد ي دارند .اين پديـده مـي توانـد در
شرايط محيطي شديد و به خصوص در مناوق حاشيهی خليج فارن منجر به افزايش آسيب پذيری سازههای بتن مسلح در برابر رناصر مهـاجم
شود.

کليد واژ ان :فاصله نگهدار بتني ،فاصله نگهدار پالستيکي ،نفوذپذيری ،دوام بتن مسلح ،شرايط محيطي خليج فارن
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-5مقدمه
پايداری و دوام بتن از جمله مباحثي هستند که در اجرای هرگه بهتر سازههای بتني همواره مطرح مي باشند [ .]5خورد ي
سازه های بتن مسلح در مناوق با شرايط محيطي فوق الیاده شديد از جمله خليج فارن و نواحي حاشيه آن منجر به کاهش گشم
ير رمر سازه در اين مناوق شده است .رواقب ناشي از پديدهی خورد ي منجر به صرف بتش قابل توجهي از بودجه کشور به
ترميم و يا بازسازی سازههای اين مناوق مي ردد .تحقيقات زيادی بر روی مشکالت ناشي از خرابي بتن و پيرو آن خورد ي فوالد
در بتن انجام شده است[ .]2خورد ي آرماتور دارای رابطهی مستقيم با نفوذپذيری بتن است.
در مورد تاثير مولکوع آب درسازه بتن از اولين روزهای ساخت و رملآوری تا ديگر مراحل ساخت تحقيقات بسياری انجام شده
است .اين موضوع در ساليان اوليه ساخته شدن بتن اهميت بيشتری دارد .آب به دو ونه ميتواند به بتن آسيب برساند :اولين
قسمت مربوط به تاثير مستقيم آب بر روی آرماتورهای فوالدی بتن بوده که با خورد ي آنها بارث کاهش سطح مقطع موثر فوالد
در بتن شده که ممکن است ميلگردهای باقيمانده توان انجام وظاي مربووه حتي با ضرايب اومينان باال را نداشته باشند .دومين
آسيب مربوط به ماهيت اين مولکوع درحل کردن مواد مضر بتن مانند انواع کلريدها ،سولفاتها ،اسيدها و ساير مواد شيميايي
است که با رث سررت در رمل زنگ زدن آرماتورها مي شود .در نتيجه اين پديده منجر به کاهش دوام و ووع رمر بتن در
سازههای بتن مسلح ميشود [ .]1همچنين تشکيل ترک رميق درسازههای بتن مسلح به رلت نقص درساخت و يا بي توجهي به
الزامات استاندارد ،همچون استفاده از فاصله نگهدارهای پالستيکي ،ممکن است منجر به افزايش نفوذ يون کلر و در نتيجه کاهش
رمر پيش بيني شدهی سازه شود[.]4
تا مدت ها محققان قبل از پي بردن به اهميت ساختار شيميايي بتن ،در برابر حمله مواد مهاجم خورنده ،مهمترين پارامتر تیيين
کننده انواع خرابيهای بتن ،مانند نفوذسولفاتها ،کلرورها ،کربناتها و ساير روامل شيميايي خورنده را ميزان نفوذپذيری بتن
مي دانستند .در واقع میيار نفوذپذيری را رامل اصلي خسارت ديدن بتن ،در برابر حمله مواد خورنده شيميايي میرفي ميکردند.
رگه هنوز محققان در مورد اي ن که کدام يک از ساختارهای فيزيکي يا شيميايي رامل مهمتری در بحث دوام بتن مسلح ميباشد
اختالف نظر دارند ولي تقريبا اين موضوع ثابت شده است ،درصورتي که بتوان بتني ساخت که دارای نفوذپذيری کمتری باشد و
امالح به راحتي در آن نفوذ نکنند ،دوام بتن باالتر خواهدبود[.]1
نفوذپذيری که مهمترين مشتصه برای دوام بتن است [ ] 6به مشتصات ريز ساختار مانند اندازه ،توزيع و ارتباط داخلي منافذ
و ريزترکها مربوط ميشود [ .]7به ربارتي هر گه ميزان نفوذپذيری بتن کمتر باشد ميتوان نفوذ روامل تهاجمي به تـوده بـتن و
شروع واکنشهای تتريبي را کندتر رنوان نمود[ .] 8مهمترين الزام در مقابله با روامل مهاجم محيطي ،ررايت پوشش بتني آرماتور
است که تنها به کمک استفاده از فاصله نگهدار امکان پذير است .رلي رغم پژوهشهای کثيری که جهت افزايش دوام بتن و رمـر
سازههای بتن مسلح انجام شده است ،به اثر فاصله نگهدارها بر تشديد نفوذپذيری بتن در مکـان قرار يـری فاصـله نگهـدار کمتـر
توجه شده است.کيفيت فاصله نگهدارهای پالستيکي به جنس مصالح بکار رفته در ساخت آن ،و کيفيت فاصله نگهدارهای بتني به
مرغوبيت مصالح ،ورح اختالط و رملآوری بتن مورد استفاده در ساخت فاصله نگهدار وابسته است .هـدف ايـن پـژوهش بررسـي
احتماع ردم وجود گسبند ي بين بتن و فاصله نگهدار ،کنترع تجمع سنگدانههای با قطر کوگکتر در مجاورت فاصله نگهدار (بـه
رنوان ناهمگني) و همچنين مطالیه اثر تفاوت خصوصيات فيزيکي و مکانيکي بـتن و پالسـتيک بـر ميـزان نفوذپـذيری در ناحيـه
قرار يری فاصله نگهدار ميباشد ،که بهروش مدعسازی آزمايشگاهي بررسي شده است .واضح اسـت کـه بـا افـزايش نفوذپـذيری،
پتانسيل خورد ي تشديد مييابد و منجر به کاهش رمر سرويسدهي سازه ميشود .با توجه به اينکه در پروژه های رمراني از هـر
جنس بتني و پالستيکي استفاده ميشود ،لذا هر دو مورد مطالیه قرار رفتهاند.
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 -2برنامه آزمایشگاهی
 -1-2مصالح مصرفی
 -1-1-2مصالح سنگی
مصالح سنگي ،از میادن بندرربان تامين شده است .مصالح سنگي به کار رفته در اين پروژه شامل ماسـه (جـدوع  ،)5شـن ريـز
(جدوع  )2و شن درشت (جدوع  )1ميباشد.
جدوع  -5دانهبندی ماسه
نمره الک
درصد
ربوری

حد استاندارد

 1/8اينچ

#4

#8

#56

#13

#13

#533

533

83-533

63-533

43-33

51-14

1-43

3-51

533

533

78

41

58

1

5

5

نتيجه آزمون

جدوع  -2دانهبندی سنگدانه درشت (شن ريز)
نمره الک
درصد
ربوری

 5اينچ
5

حد استاندارد

نتيجه آزمون

 1/4اينچ

 5/2اينچ

#4

 1/8اينچ

533

33-533

23-11

3-51

3-1

533

31

21

5

4

جدوع  -1دانهبندی سنگدانه درشت (شن درشت)
نمره الک
درصد
ربوری

 5اينچ
5

حد استاندارد

 1/4اينچ

 5/2اينچ

#4

 1/8اينچ

33-533

43-81

53-43

3-51

3-1

533

18

51

3

3

نتيجه آزمون

 -2-1-2فاصله نگهدار
 -1-2-1-2فاصله نگهدار بتنی
با توجه به اينکه فاصله نگهدارهای بتني رمدتا به شکل استوانهای ساخته ميشوند ،جهت ساخت فاصـله نگهـدارهای بتنـي بکـار
رفته در اين پژوهش از قالبهای استوانهای (با جنس پي وی سي) استفاده رديد (شـکل  .)5همچنـين از وـرح اخـتالط فاصـله
نگهدارهای مورد استفاده در پروژه ی ورح توسیه بندر شهيد رجائي به رنوان ورح اختالط مبنا بهزه برده شد .اين ورح اختالط
که در مقايسه با ساير ورح اختالطهای بکار رفته در پروژه های رمراني از کيفيت باالتری برخوردار است بر اسان وـرح اخـتالط
بتن مصرفي در پروژه و ابیاد قالب فاصله نگهدار تیيين شده است .در اين پژوهش ،در مجموع دو ورح اختالط به شـرح جـدوع4
ساخته شد .تفاوت اين دو ورح اختالط در نسبت آب به مواد سيماني است .فاصله نگهدارهای مرغوب ( )Sبـا = 3/4
نگهدارهای نامرغوب ( )Cبا = 3/1

1استاندارد ملی

𝑤
𝑐

203

ساخته شدند.

𝑤
𝑐

و فاصـله
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شکل -5ساخت فاصله نگهدارهای بتني

جدوع -4مشتصات ورح اختالط بتن فاصله نگهدارها
کد
فاصله
نگهدار

ريار مواد
سيماني
()kg/m3

نسبت آب به
مواد سيماني

مقدار
ماسه
()kg/m3

مقدار شن
ريز
()kg/m3

مقدار شن
درشت
()kg/m3

فوق روان کننده
(درصد وزني مواد سيماني)

اسالمپ
()cm

S

433

3/4

5367

676/1

3/3

3/1

51

C

433

3/1

5336/4

618

3/3

3/3

57

 -2-2-1-2فاصله نگهدار پالستیکی
فاصله نگهدارهای پالستيکي مورد استفاده در اين پژوهش ،محصوع شرکت همگرايان توليد (کپکو) ميباشد که مطابق با استاندارد
 BS 7973-1:2001توليد شدهاند .با توجه به اينکه فاصله نگهدارهای پالستيکي در مدعهای متنوري توليد مـيشـوند ،در ايـن
پژوهش از سه مدع پرکاربرد در سازههای بتني به نامهای ستاره ای ،2خرک  ،15و خرک ( 42شکل  )2استفاده شد.

شکل -2فاصله نگهدار ،به ترتيب از راست به گپ ،ستاره ای ،خرک  ،5خرک 2

 -3-1-2سایر مصالح
سيمان مورد استفاده در ساخت بتن مصرفي اين پژوهش ،سيمان پورتلندتيپ  ،2محصـوع شـرکت سـيمان داراب مـيباشـد .آب
مصرف شده در اين پژوهش آب شرب شهر بندرربان ميباشد ،که با استاندارد  ASTM C5632مطابقت دارد .فوق روانکننـده
مصرفي از نوع با پايه پلي کربوکسيالت و نام تجاری  ،CP-WRMمحصوع شرکت  LG-chemميباشد.

2

Wheelbar
Maxichair
4
Hardchair
3
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 -2-2طرح اختالط
در اين پژوهش ،در مجموع دو ورح اختالط به شرح جدوع  1ساخته شد .ورح اختالط منتتـب بـر اسـان وـرح اخـتالطهـای
پرکاربرد در بندرربان زينش شد .براسان تحقيقات ميداني که انجام شد ،پرکاربردترين نسبت مصالح سنگي درشت دانه مـورد
استفاده در ساخت بتن سازهای اين شهر با نسبت مساوی شن ريز به شن درشت ميباشد.

جدوع -1مشتصات ورحهای اختالط
کد
ورح

ريار مواد
سيماني
()kg/m3

نسبت آب به
مواد سيماني

مقدار
ماسه
()kg/m3

مقدار شن
ريز
()kg/m3

مقدار شن
درشت
()kg/m3

فوق روان کننده (درصد
وزني مواد سيماني)

اسالمپ
()cm

4

433

3/4

5363

118/5

111/1

3/3

51

5

433

3/1

5336/6

158/1

114/7

3/3

56

 -3-2تعداد آزمونهها
در اين پژوهش اثر دو مدعفاصله نگهدار بتني ،دو نوع ورح اختالط و دو شرايط رمـلآوری متتلـ بـر روی ميـزان نفوذپـذيری
موضیي مطالیه شده است .با توجه به اينکه برای هر حالت سه بار تکرار در نظر رفته شده ،در مجمـوع  36آزمونـه مکیبـي 51
سانتيمتری ساخته شد (تیداد  48آزمونه برای هر ورح اختالط) ،که جزئيات آزمونهها در جدوع  6ذکر شده است.

جدوع  -6تیداد و جزئيات آزمونهها برای يک ورح اختالط
تیداد بر اسان شرايط رمل آوری
نوع آزمونه

بتني
دارای فاصله نگهدار
پالستيکي

بدون فاصله نگهدار
مجموع

 1روزرملآوری کار اهي ()N

بدون رملآوری ()A

بتني مرغوب ()s

1

1

بتني نامرغوب ()c

1

1

ستاره ای ()W

1

1

خرک )H( 2

1

1

خرک )M(5

1

1

شاهد ()T

6

6

مقاومت فشاری

1

1

24

24

 -4-2ساخت آزمونهها
در هر مرحله از ساخت ،ابتدا ميزان رووبت نسبي مصالح سنگي براسان استاندارد ( )ASTM C16تیيين و پس از اصالح وـرح
اختالط ،مصالح توزين و متلوط شد .دمای بتن تازه در محدوده  21الي  28درجه سلسيون و اسـالمپ در محـدوده  51الـي 58
سانتيمتر قرار داشت .مراحل ساخت آزمونهها در شکل  1نشان داده شده است.
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شکل -1مراحل ساخت آزمونهها

 -5-2عملآوری
جهت بررسي تاثير شرايط رملآوری بر نفوذپذيری سطحي بـتن ،آزمونـههـا در دو دسـتهی بـدون رمـلآوری ( )Aو رمـلآوری
کار اهي ( )Nنگه داری شدند .انتتاب اين دو حالت براسان شرايط استاندارد و شرايط غيـر اسـتاندارد مـيباشـد .در رمـلآوری
کار اهي ،نگهداری بتن به مدت سه روز به وسيلهی وني مرووب و پوشش نايلوني به صورت همزمان انجام رفت.

-6-2

انجام آزمایشها

 -1-6-2بتن تازه
بر روی بتن تازه آزمايشهای اسالمپ ( )ASTM C541و دما ( )ASTM C5364انجام رفت .با توجه به اين کـه دمـای بـتن
تازه ،پارامتر تأثير ذاری بر مقاومت فشاری و جذب آب بتن ميباشد[ ،]3در محدوده  21الي  28درجه سلسيون نگه داشته شد.

 -2-6-2بتن سختشده
-1-2-6-2

مقاومت فشاری()ASTM C33

در ساخت سازههای بتني مهمترين میيار مرغوبيت بتن مقاومت فشاری آن ميباشد .در اين پروژه مقاومت فشـاری آزمونـههـا در
سن حداقل  28روز نيز اندازه يری شد که نتايج آن در جدوع  7ذکر شده است.

جدوع -7نتايج آزمايش مقاومت فشاری
نسبت آب به
سيمان

شرايط رملآوری

مقاومت فشاری
()Kg/cm2

5

3/4

رملآوری کار اهي

135

2

3/4

بدون رملآوری

178

1

3/1

رملآوری کار اهي

112

4

3/1

بدون رملآوری

153

ردي
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نفوذآب در بتن تحت فشار

-2-2-6-2

اين آزمايش بر اسان ( )DIN 5348-1ميزان نفوذپذيری بتن در برابر نفوذ آب تحت فشار را نشان ميدهد .به وور میمـوع ايـن
آزمايش بايد در زماني که رمر بتن  28الي  11روز است انجام شود .آزمونه به مدت سه روز از باال يا پايين در تمان بـا آب تحـت
فشار  3/1 N/mm2قرار داده مي شود .اين فشار بايد در کل دوره آزمايش ثابت نگاه داشته شود .ا ر آب نفوذ کـرده بـه وـرف
ديگر نمونه برسد ،ميتوان آزمايش را متوق و نمونه را رد کرد.
در ووع آزمايش سطوحي از آزمونه که در میرض فشار آب نيستند ،جهت اومينان از ردم بروز نشـتي ،مـي بايسـت بررسـي
شوند .به محض قطع فشار ،بايد نمونه از مرکز و در حالتي که سطح در تمان با آب رو به پايين باشد دو نيم شود .پس از آن کـه
سطح نيمهها ( 1الي  53دقيقه) يه حدی خشک شد که پيشروی آب به وور واضح قابل مشاهده بود ،حداکثر رمق نفوذ در جهت
ضتامت داع اندازه يری ميشود و ميزان نفوذ آب تیيين مي ردد[.]4
به دليل تاثير تبتير سطحي هنگام شکسته شدن نمونه ها ،استفاده از آب خالص منجر به کاهش دقت اندازه يری رمق نفوذ
مي ردد .لذا در اين پژوهش جهت افزايش دقت قرائت و همچنين ماند ار شدن الگوی ميزان نفوذ آب در آزمونه بتنـي از ترکيـب
) Tri-sodium5 hydroxy1 (4- phenyl-4-(4- phenylazo) pyrazole-3-carbaxylateو آب به رلت رنگي بـودن
آن در مقايسه با آب خالص به رنوان محلوع جايگزين آب خالص استفاده شد .با توجه به رنگي بودن اين محلوع خطاهای ناشي از
تبتير سطحي آب نافذ از روی سطح آزمونهی شکسته شده حذف مي ردد ،همچنين رد نفوذ پس از خشک شدن کامل سطح نيز
به وور واضح مشتص است.
𝑤

𝑤

 -5-1در آزمونههای دارای فاصله نگهدار بتني ،نفوذپذيری آزمونهها در هر دو ورح اختالط (کد  )) 𝑐 =4/3( 4و کد)) 𝑐 =1/3(1
و با هر دو شرايط رملآوری Nيا  ،Aبرای آزمونهی بدون فاصله نگهدار کمترين مقـدار ،و بـرای آزمونـههـای دارای فاصـله
نگهدار مرغوب ( )Sو نامرغوب ( )Cبه ترتيب افزايش يافت ( 𝐶 < 𝑆) .يیني نفوذپذيری آزمونهی شـاهد کمتـرين مقـدار و
آزمونهی دارايفاصله نگهدارنامرغوب بيشترين مقدار است.
𝑤
𝑐

همچنين در آزمونههای دارای فاصله نگهدار پالستيکي ،نفوذپذيری آزمونهها با ورح اختالط کد  ) =3/4( 1يا کد 1
𝑤

( ) 𝑐 =3/1در هر يک از شرايط رملآوری Nيا  ،Aبرای آزمونهی بدون فاصله نگهدار کمترين مقدار ،و بـرای آزمونـههـای
دارای فاصله نگهدارستاره ای ،خرک  5و خرک  2بـه ترتيـب افـزايش يافـت ( 𝐻 < 𝑀 < 𝑊 < 𝑇) .يینـي نفوذپـذيری
آزمونهی شاهد کمترين مقدار و آزمونهی با فاصله نگهدارخرک  2بيشترين مقدار است.
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1A

𝑤
𝑐

 =1/3و
بدون رملآوری

1N

𝑤
𝑐و

=1/3
رملآوری کار اهي

4A

𝑤
𝑐و

=4/3
بدون رملآوری

4N

𝑤
𝑐

 =4/3و
رملآوری کار اهي

T
شاهد

W
ستاره ای

M
خرک 5

H
خرک 2

S
فاصله
نگهدار
بتني
مرغوب
C
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شکل  -4نتايج آزمايش نفوذپذيری بر روی آزمونهها

ششمينکنفرانس ملي ساليانه بتن ايران ـ تهران ـ  51مهرماه 5131

 -3نتیجهگیری و بحث
افزايش نفوذپذيری آزمونهها در هر يک از ستونهای شکل  4قابل مشاهده است.براسان شکل  4رليرغم اين که رمق
نفوذ در تمام نمونههای شاهد ناگيز است (به جز  ،)1Aنفوذپذيری در محل قرار يری فاصله نگهدار به شدت افـزايش مـي-
يابد.
در مرز فاصله نگهدار و بتن گسبند ي کافي وجود ندارد و لذا سياع از مرز مذکور به داخل بتن راه مييابد .اين پديـده
در شکل  4مشهود است .اين امر با افزايش سطح لتت فاصله نگهدار (مرز بين فاصله نگهدار و بتن) تشديد ميشود (شـکل
 .)1همچنين ضريب انبساط حرارتي فاصله نگهدار های پالستيکي حدود  56برابر بتن است [ ،]53که اين اختالف در زمان
کاهش دما و تغيير حجم بتن و فاصله نگهدار منجر به سترش ترک در مرز فاصله نگهدار و بتن خواهد شد (شکل  .)1الزم
به ذکر است ررض ترک با افزايش دمای بتنريزی ،بزر تر ميشود[.]53
.

ناحيه فاصله نگهدار بتني

درز بين فاصله نگهدار و بتن

آزمونه با فاصله نگهدار مرغوب

شکل  -1ردم وجود گسبند ي کافي بين بتن و فاصله نگهدار بتني

درز بين فاصله نگهدار و بتن

ناحيه فاصله نگهدارپالستيکي

آزمونه با فاصله نگهدار

شکل  -6ردم وجود گسبند ي کافي بين بتن و فاصله نگهدار پالستيکي
 -2-1نفوذپذيری در کنار فاصله نگهدار ها برای هر دو ورح اختالط در شرايط رملآوری ( Nکار اهي) کمتر از شرايط رملآوری
( Aبدون رملآوری) ميباشد (شکل  .)1برای يک ورح اختالط میين ،رمل آوری مناسب بتن منتج به کاهش نفوذپذيری
در مجاورت فاصله نگهدار و در مقابل ردم رملآوری مناسب منجر به تشکيل ترکهـای انقباضـي و افـزايش نفـوذ پـذيری
مي ردد .لذا رمق نفوذ در آزمونههای با شرايط رملآوری ( )Nکمتر از آزمونه رملآوری نشده ( )Aميباشد.
𝑤

 -1-1نفوذپذيری در کنار فاصله نگهدارها در شرايط رملآوری يکسان برای ورح اختالط کد  ) 𝑐 =4/3( 4کمتر از ورح اختالط
𝑤

کد  ) 𝑐 =1/3( 1است (ستونهای  5و  1يا 2و  4از شکل  .)1مطابق انتظار با افزايش نسبت آب به سيمان رمـق نفـوذ در
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کنار فاصله نگهدار هانيز افزايش يافت .ا ر گه در آزمونههای هر دو ورح اختالط نفوذ تا انتهای فاصـله نگهـدار ادامـه دارد،
ولي شیاع نفوذ (نفوذ سياع در جهت رمود بر سطح جانبي فاصله نگهدار) در ورح اختالط کد  1به مراتـب بيشـتر ازکـد 4
است.
با توجه به اينکه نفوذپذيری بتن مهمترين میيار در تیيين دوام بتن ميباشد[ ،]6افزايش موضیي نفوذپذيری در نواحي
قرار يری فاصله نگهدار منجر به کاهش دوام بتن بطور موضیي شده وتسريع خورد ي آرماتور را در پي خواهد داشت .ايـن
موضوع در دراز مدت روند خرابي سازه را تشديد ميکند و منجر به کاهش رمر سرويسدهي سازه ميگردد.
نفوذپذيری در کنار فاصله نگهدار ها برای هر دو ورح اخـتالط در شـرايط رمـلآوری ( Nکار ـاهي) کمتـر از شـرايط
-4-1
رملآوری (Aبدون رملآوری) ميباشد (شکلهای  1و  .)6برای يک ورح اختالط میين ،رمل آوری مناسب بتن منتج به کاهش
نفوذپذيری در مجاورت فاصله نگهدار و در مقابل ردم رملآوری مناسب منجر به تشکيل ترکهای انقباضي و افزايش نفوذ پذيری
مي ردد .لذا رمق نفوذ در آزمونههای با شرايط رملآوری ( )Nکمتر از آزمونه رملآوری نشده ( )Aميباشد.
-1-1

𝑤

نفوذپذيری در کنار فاصله نگهدارها در شرايط رملآوری يکسان برای ورح اخـتالط کـد  ) 𝑐 =4/3( 4کمتـر از وـرح
𝑤
𝑐)

اختالط کد  =1/3( 1است (شکل  .)4مطابق انتظار با افزايش نسبت آب به سيمان رمق نفوذ در کنار فاصله نگهـدار هـا نيـز
افزايش يافت .ا ر گه در آزمونههای  Mو  Hدر هر دو ورح اختالط نفوذ تا انتهای فاصله نگهدار ادامه دارد ،ولي شیاع نفوذ (نفوذ
سياع در جهت رمود بر سطح فاصله نگهدار) در ورح اختالط کد  1به مراتب بيشتر ازکد  4است.

 -4نتيجه يری
استفاده از فاصله نگهدارهارليرغم تسهيل ررايت پوشش بتني آرماتور ،به وور موضیي افزايش رمق نفوذ را در پي خواهد داشـت.
مطابق با نتايج آزمايشگاهي نفوذپذيری برای آزمونـهی بـدون فاصـله نگهـدار کمتـرين مقـدار و بـرای آزمونـههـای دارای فاصـله
نگهداربتني و پالستيکي به ترتيب افزايش مي يابد .بنابراين استفاده از فاصله نگهدارهای پالستيکي در نواحي با شـرايط محيطـي
مهاجم ،برای نمونه حاشيه ی خليج فارن ،منجر به افزايش خطر نفوذ روامل خورنده مي ردد .با توجه به اينکه رمق نفوذ در کنار
فاصله نگهدارها ا دارای رابطه میکون با شرايط رملآوری نمونهها ميباشد ،توصيه مي ردد جهت ساخت سازههـای در مجـاورت
روامل محيطي مهاجم رمل آوری کار اهي به دقت انجام شود .نفوذپذيری بتن مهمترين میيار در تیيين دوام بتن مـيباشـد[،]6
افزايش نفوذپذيری در نواحي قرار يری فاصله نگهدار  ،بطور موضیي منجر به کاهش دوام بتن شده و در نتيجه رناصر مهاجم بـه
سهولت به آرماتور دست مييابند و فرايندهای شيميايي مترب بسيار سريیتر از زمان پيشبيني شده آغاز ميشود .اين پديده بـه
افزايش پتانسيل خورد ي و کاهش رمر سرويسدهي پيش بيني شده سازه کمک ميکند .لذا پيشنهاد مي ردد جهت اجرای سازه
های بتني در تمان با روامل خورنده ضمن ممانیت از بکار بردن فاصله نگهدارهای پالستيکي ،از فاصله نگهدارهای بتني با همـان
ورح اختالط بتن مصرفي پروژه و در اشکاع غيرمنشوری (جهت افزايش ووع درز نفوذ و ايجاد گسبند ي بيشتر) استفاده شود.

5131  مهرماه51 ششمينکنفرانس ملي ساليانه بتن ايران ـ تهران ـ

 منابع-1
 اولين کار اه، آزمايشهای بتن خودتراکم و تفسير نتايج به دست آمده در برآورد پايداری بتن تازه،] محمد شکرگي زاده5[
.5181 ،تتصصي بتن خودتراکم
[2] Sobhani, J., “Durability model for estimating the corrosion of reinforced concrete
structures”, 4th international conference on concrete and development, 2013
، بررسي آزمايشگاهي تیيين نفوذپذيری بتن به روش سيلندريکاع گمبر، شهاب، پاکشکار، مهدی، واهری، محمود،] نادری1[
.5133  بهار، يالن،اولين کنفرانس بين المللي بتنهای ناتراوا متازن ذخيره آب شرب
[4] Safehian M., Ramezanianpour A.A, “Assessment of the long term chloride penetration and
prediction of RC structure service life in the Persian Gulf region”, 4th international conference
on concrete and development, 2013
 تاثير شرايط محيطي سواحل جنوبي، اميرمازيار، رئيسقاسمي، رليرضا، پورخورشيدی، ويبه، پرهيزکار، رلياکبر،] رمضانيانپور1[
- زارش تحقيقاتي گ، مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن، ايران بر روی دوام دراز مدت بتن با سيمانها و پوزوالنهای متتل
.5181 ،414
[6] Baykal, M., Implementation of durability models for portland cement concrete into
performance based specifications, The University of Texas at Austin, 2000.
[7] Savas, Bz.,Effects of microstructure on durability of concrete, Raleigh, NC: North Carolina
State University, 1999.
[8] TabatabaeiAghda, S.T., Baniasadizade, M., “Comparison of test methods of evaluation of
concrete durability in the Persian Gulf environment”, 4th international conference on concrete
and development, 2013
 اثر دمای ريتتن بتن بر مقاومت فشاری و جذب آب جداوع بتني پرسي، محمدرضا خوشسيما، محسن تدين،] هرمز فاميلي3[
.5183 ، دومين کنفرانس ملي بتن ايران،خشک تهيه شده با سيمان پرتلند
[10] Levitt, M., Concrete Materials: Problems and Solutions, E & FN Spon, 1997.

