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چکیده
امروزه کاهش عمر مفید ،هزینههای تعمیر و بازسازی سازه های بتنی آسیب دیده در اثر خوردگی و دیگر عوامل مخرب در مناطق
خورنده مانند سواحل خلیج فارس ،صدمات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور و توسعه پایدار در این مناطق وارد کرده است .بدیهی است که از
جمله مهمترین عوامل تخریب چنین سازههایی ،نفوذ کلرید و خوردگی ناشی از آن میباشد .عوامل مختلفی از جمله نسبت آب به مواد سیمانی
و استفاده از مواد پوزوالنی بر دوام بتن در محیطهای دریایی اثرگذار هستند .بر این اساس مطالعات بیشتر در زمینه دوام بتن در محیطهای
دریایی امری ضروری میباشد .در پژوهش حاضر از نتایج بدست آمده از مطالعات میدانی روی نمونههای بتنی قرار گرفته در جزیره قشم در
محیط خلیج فارس در دو بازه زمانی  3و  9ماهه استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که متاکائولن با افزایش زمان رویارویی نمونهها عملکرد
پایایی بهتری نسبت به میکروسیلیس دارد و میکروسیلیس در بازه زمانی کوتاهتر و در عمر اولیه بتن عملکرد بهتری از خود نشان میدهد.
نتایج آنالیز حساسیت انجام شده نشان میدهد درصد جایگزینی متاکائولن تأثیر بیشتری روی نفوذ کلرید به بتن دارد .همچنین تأثیر زمان
رویارویی بر ضریب انتشارپذیری بتن (پارامتر زمان یا ضریب زمان) مورد بررسی قرار گرفت و برای شرایط مختلف این پژوهش عدد مناسبی
برای آن پیشنهاد شد.

واژههای کلیدی :میکروسیلیس ،متاکائولن ،کلرید ،زمان رویارویی
Abstract
Nowadays reduce the useful lifetime and the cost of repairing and rebuilding of concrete structures
damaged by corrosion and other damaging agents in corrosive areas like the Persian Gulf has created
irreparable damage to the economy and sustainable development in these regions. Various factors
including the ratio of water to cementitious materials and the use of pozzolanic materials are affecting the
durability of concrete in marine environments. Accordingly, further studies on the durability of concrete
in the marine environment are essential. In the present study the results of field studies on concrete
specimens located in Qeshm Island in Persian Gulf environment in two periods of 3 and 9 months are
used. The results indicate that with increased time of exposure, metakaolin has better durability
performance than microsilica and microsilica shows better durability performance at early age of
concrete. Sensitivity analysis results show that the percentage replacement of metacaolin has more effect
on the chloride penetration into concrete. Also, the effect of exposure time on the diffusion coefficient of
concrete (time parameter or coefficient of time) was investigated and for different conditions of this study
an appropriate number was suggested.
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 -5مقدمه
مسئله عدم پایایی بتن در محیطهای خورنده یکی از مشکالت اساسی در دنیا میباشد و خوردگی میلگرد در اثر نفوذ
کلرید از رایجترین عوامل خرابیهای زودرس در سازههای بتنآرمه است .کم شدن عمر مفید سازههای اجرا شده در مناطق
ساحلی سالیانه خسارات مالی زیادی را در پی تعمیر ،بازسازی و نگهداری از این سازهها در بر دارد و مطالعات بیشتر در این زمینه
ضروری میباشد .در جهت بهبود عملکرد بتن در محیطهای دریایی راهکارهای مختلفی چون کاهش نسبت آب به سیمان و
استفاده از پوزوالنهای مختلف تأثیرگذار میباشد ].[1
همچنین با توجه به اینکه مناطق ساحلی خلیج فارس یکی از مستعدترین نواحی در جهان جهت خوردگی آرماتور و در
نتیجه کاهش عمر سازههای بتنی به شمار میآیند  ،انجام تحقیقات بیشتر در زمینه پایایی بتن در این نواحی در جهت توسعه
کشور امری ضروری میباشد .قابل ذکر است که بروز این استعداد در این مناطق نتیجه ترکیب عوامل زیر میباشد:
 غلظت باالی یونهای کلراید و سولفات در محیط خلیج فارس.
 رطوبت و دمای باال به همراه بادهای خشک و گرم.
 تغییرات زیاد دما و رطوبت در طول شبانهروز.
 کیفیت پایین مصالح به همراه تکنولوژی نامناسب اجرا ].[1،1
تحقیقات گذشته نشان می دهد نفوذ کلرید با جایگزینی درصدی از سیمان با میکروسیلیس ] [9-1،1و
متاکائولن ] [11-1،11و همچنین با افزایش مدت رویارویی کاهش مییابد ]  .[21-11،11همچنین نفوذ کلرید با افزایش زمان
رویارویی کاهش مییابد که این کاهش با افزایش زمان رویارویی به خاطر سه تأثیر اصلی زیر میباشد ]:[9
 -1هیدراتاسیون سیمان که منتهی میشود به کاهش تخلخل بتن و بر اساس آن ضریب انتشار .این تأثیر مخصوص سنین
اولیه بتن میباشد.
 -2ایجاد یک الیه از آراگونیت (کانی کربناته) و بروسیت ( )Mg(OH)2روی سطح بتن که ضریب انتشار کلرید را کاهش
میدهند .که در نواحی که بتن با آب دریا تماس دارد ایجاد میشوند مثل ناحیه جزرومدی و پاشش و مغروق.
 -3واکنش محصوالت هیدراتاسیون سیمان با یونهای موجود در دریا .یونهای کلرید با تری کلسیم آلومینات واکنش
میدهد تا کلروآلومیناتها را تشکیل دهد .یونهای منیزیم و سولفات با اجزای سیمان واکنش میدهند تا بروسیت و
اترینگایت را تشکیل دهند .که این واکنشها تخلخل بتن را کاهش میدهند ].[21
میکروسیلیس یک محصول مصنوعی و فرعی حاصل از کورههای قوس الکتریکی در جریان تولید فلز سیلیسیم یا آلیاژهای
سیلیسیم بخصوص آلیاژهای فروسیلیس نیز میباشد .این ماده با داشتن بیش از  01درصد سیلیس با حالت غیر کریستالی و به
شکل ذرات بینهایت ریز با قطر متوسط  1/1میکرون یک ماده پوزوالنی قوی است ] .[1،1میکروسیلیس یک ماده پوزوالنی و
بسیار واکنش پذیر به دلیل نرمی زیاد و مقدار زیاد دی اکسید سیلیکون غیر متبلور موجود در آن است .مکانیسم میکروسیلیس
در بتن می تواند اساسا تحت سه نقش توضیح داده میشود )1( :ریز ساختن اندازه منافذ و متراکم سازی ماتریس )2( ،واکنش با
آهک آزاد و ( )3ریز سازی سطح مشترک بین خمیر سیمان و سنگدانه ].[1
در بتن ویژگیهای فصل مشترک بین ذرات سنگدانه و خمیر سیمان نقش مهمی در پیوند خمیر سیمان و سنگدانهها
دارد .میکروسیلیس اضافه شده ضخامت فاز انتقال در مالت و درجه جهت گیری کریستالهای  CHدر آن را تحت تاثیر قرار می-
دهد .ضخامت در مقایسه با مالت فقط شامل سیمان پرتلند معمولی کاهش مییابد و درجه جهتگیری کریستالهای  CHدر فاز
انتقال با اضافه کردن میکروسیلیس کاهش مییابد .بنابراین خواص مکانیکی و دوام بتن به دلیل افزایش مقاومت سطحی یا باند
بهبود مییابد ].[1
برخی از مزایای استفاده از میکروسیلیس عبارتند از :مقاومت فشاری باال در اوایل عمر بتن ،مقاومت کششی و خمشی و
مدول االستیسیته باال ،افزایش سختی ،پیوستگی باال ،باال بردن دوام بتن ،نفوذپذیری بسیار کم در برابر نفوذ کلرید و آب ،افزایش
مقاومت در برابر سایش ،مقاومت نسبت به حمله شیمیایی کلریدها ،اسیدها ،نیتراتها و سولفات ها و مقاومت الکتریکی باال و نفوذ
پذیری کم ].[1
همچنین در سالهای اخیر متاکائولن به دلیل خواص پوزوالنی باالی آن مورد مطالعه قرار گرفته است .برخالف سایر
پوزوالن ها ،متاکائولن یک محصول اصلی است نه یک محصول فرعی و ثانویه .ماده خام برای تولید متاکائولن (،)Al2Si2O7
کائولین میباشد .کائولین یک ماده معدنی بسیار ریز سفید و رسی میباشد که بطور سنتی در تولید چینی استفاده میشود
] .[1،11کائولن یک ماده معدنی است که در دماهای  111و  211درجه ،این مواد رسی بیشتر آب جذب شده خود را از دست
میدهند .دمایی که در آن کائولینیت که اصلیترین جزء تشکیل دهنده کائولن است بواسطه دیهیدراکسیونیزاسیون آب از دست
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میدهد ،بین  111الی  011درجه سانتیگراد میباشد .به منظور تولید متاکائولن رس کائولن را تا محدوده دمای  111تا 911
درجه حرارت میدهند ] .[1،22متاکائولن در واکنش با  ،Ca(OH)2ژل  C-S-Hرا در درجه حرارت محدود تشکیل میدهد و
همچنین در واکنش با  ،CHفازهای اکسید الومینیوم ( )Aluminaشامل  C2ASH8 ،C4AH13و  C3AH6را تشکیل میدهد
].[11،22
متاکائولن موجب ارتقاء خواص مکانیکی بتن در کوتاهمدت و درازمدت میشود .بر اساس تحقیقات انجام شده ،استفاده از
متاکائولن ریزساختار ،تخلخل ،نفوذناپذیری ،مقاومت فشاری ،مقاومت در برابر حمله سولفات بتن و دیگر خصوصیات مکانیکی و
پایایی بتن را بهبود میبخشد ].[21-1،12،11،22
با توجه به مطالب بیان شده هدف از این مطالعه ،مقایسه و بررسی میکروسیلیس و متاکائولن در بازهای از زمان رویارویی
(سه و نه ماهه) در محیط دریایی خلیج فارس میباشد.

 -9برنامه آزمایش
در این تحقیق مجموعاً ده طرح اختالط مورد بررسی قرار گرفت که شامل چهار طرح با نسبتهای آب به سیمان ،1/31
 1/11 ،1/1و  1/1و فاقد پوزوالن و شش طرح دارای پوزوالن شامل سه طرح با درصد جایگزینی میکروسیلیس برابر  1/1 ،1و 11
و سه طرح دیگر با درصد جایگزینی متاکائولن برابر  11 ،11 ،1و با نسبت آب به سیمان ثابت  1/1بودند .میزان عیار مواد سیمانی
در تمام طرح اختالطها ثابت و برابر  111کیلوگرم بر مترمکعب در نظر گرفته شد .همچنین آزمونه های منشوری غیر مسلح در
ابعاد  11×11سانتیمتر و به طول  11سانتیمتر به عنوان آزمونههای بررسی میزان نفوذ کلرید در بتن ساخته شدند .سپس این
نمونهها در شرایط رویارویی واقعی پاشش در محیط خلیج فارس و در جزیره قشم قرار گرفتند.

 5-9مصالح مصرفی
سیمان مصرف شده برای ساخت آزمونهها ،سیمان پرتلند تیپ دو هرمزگان میباشد .میکروسیلیس از کارخانه فرو آلیاژ
ازنا و متاکائولن از شرکت آسان سرام تهیه شدند .مصالح سنگی درشتدانه مورد استفاده به صورت شکسته و آهکی و مصالح
سنگی ریزدانه به صورت گرد گوشه و سیلیسی -آهکی میباشند .مصالح سنگی از سنگدانههای موجود در منطقه انتخاب شده و
بزرگترین اندازه سنگدانههای مصرفی  19میلیمتر است .همچنین به منظور دستیابی به کارائی یکنواخت و روانی مورد نظر بتن
تازه از مواد فوق روانکننده پایه پلیکربوکسیالت استفاده شده است.
آنالیز شیمیایی مصالح مصرفی در طرح های اختالط در جدول  1مشاهده میشود.
جدول  -5آنالیز شیمیایی سیمان مصرفی و پوزوالن ها
عنوان
سیمان
میکروسیلیس
متاکائولن

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

Na2O

K2O

L.O.I

21
93/11
11/01

1
1/13
13/01

3/1
1/12
1/99

13
1/2

1/0
1/1
1/10

1/1
1/11
-

1/1
1/11

1/1
1/12

2
1/10
1/11

 9-9طرح اختالطها و نحوه نگهداری نمونهها
طرحهای اختالط مختلف با نسبت  12درصد درشت دانه به  30درصد ریز دانه در جدول  2مشاهده میشود .پس از پر
کردن قالب ها از میز لرزان برای تراکم آنها استفاده شد و سپس قالبها با گونی خیس و یک الیه محافظ برای جلوگیری از تبخیر،
پوشانده و به مدت  21ساعت در شرایط محیطی نگهداری شدند .پس از باز کردن قالبها ،آزمونههای بتنی به مدت  2روز دیگر
در شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب جزیره قشم عملآوری مرطوب شدند و پس از عملآوری چهار سطح جانبی و سطح تحتانی
آزمونههای منشوری با پوشش سطحی با پایه پلیاورتان که در برابر شرایط حاد خلیج فارس مقاوم است ،پوشانده شد تا نفوذ به
صورت یک بعدی صورت گیرد (شکل  .)1این پوشش پس از دو روز کامال خشک شده و سپس در اردیبهشت ماه  1301در شرایط
رویارویی پاشش در محل اسکله کاوه واقع در جزیره قشم قرار داده شدند.
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جدول  -9مشخصات نسبتهای اختالط
نوع پوزوالن

نسبت آب به
مواد سیمانی

بدون پوزوالن

1/31

111

بدون پوزوالن

1/1

111

-

بدون پوزوالن

1/11

111

-

101

بدون پوزوالن

1/11

111

-

211

1

میکروسیلیس

1/1

301

21

111

1/2

1

میکروسیلیس

1/1

311

31

111

1/1

1

میکروسیلیس

1/1

311

11

111

1/1

0

متاکائولن

1/1

301

21

111

1/0

1

متاکائولن

1/1

311

11

111

1/1

1/1

متاکائولن

1/1

311

11

111

1/1

0

کد آزمونه

C1
C2
C2
C3
SF5
SF7.5
SF10
MK5
MK10
MK15

عیار سیمان
()Kg/m3

پوزوالن
جایگزین
()Kg/m3

مقدار آب
()Kg/m3

فوق روان
کننده
()Kg/m3

اسالمپ
()cm

-

111

1/31

0

111

1/2

1

1/1

11
10

–Cl

سطوح پوشش خورده
شکل  -5شمای آزمونه های منشوری پس از اجرای پوشش

 1-9شرایط قرار گرفتن نمونه ها
ارتفاع محل قرارگیری آزمونهها در ناحیه پاشش باالتر از حداکثر ارتفاع مد منطقه و به گونهای انتخاب شد که آزمونهها
هیچگاه در طول سال در آب دریا مستغرق نباشند .بطوری که تنها پاشش ذرات آب دریا را بر روی آنها داشته باشیم .بعد از
انتخاب محل قرارگیری آزمونهها ،سطح محل با بتنریزی کامالً هموار و مستحکم شد تا آزمونهها از هر گونه آسیب احتمالی در
امان باشند (شکل .)2

 -1نتایج آزمایشها و تحلیل نتایج
 5-1مقایسه زمانی میکروسیلیس و متاکائولن
با توجه به جدول  3و  1مشاهده میشود که میکروسیلیس و متاکائولن با  1درصد جایگزینی دارای میزان کاهش برابری
بین  3و  9ماه می باشند و عملکرد تقریباً برابری با هم دارند .ولی در درصد جایگزینی  11درصد متاکائولن در طول زمان عملکرد
بهتری دارد و نسبت به میکروسیلیس کاهش بیشتری (حدوداً  11درصد بیشتر) در ضریب انتشار ایجاد کرده است .عالوه بر این
همانطور که مشاهده می شود مقدار کلر سطحی برای درصدهای جایگزینی برابر میکروسیلیس و متاکائولن در بازه زمانی  3و 9
ماهه تقریباً برابر میباشند بجز برای درصد جایگزینی برابر  1درصد در بازه زمانی  9ماهه.
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شکل  -9نمونه های قرارگرفته در ناحیه پاشش در جزیره قشم
جدول  -1مقدار ضریب انتشار و کلر سطحی برای درصدهای جایگزینی برابر برای متاکائولن و میکروسیلیس در بازه
زمانی  1و  2ماهه
مقدار کلر سطحی (درصد
وزنی بتن)

1.03
1.07
0.98
1.08
0.65
0.8
0.88
0.86

ضریب انتشار کلرید
( ×11-12متر مربع بر ثانیه)

کد آزمونه

6.26
5.05
3.18
3.38
4.3
3.5
2.09
1.89

SF5
MK5
SF10
MK10
SF5
MK5
SF10
MK10

مدت رویارویی  3ماهه

مدت رویارویی  9ماهه

جدول  -4درصد کاهش ضریب انتشار کلرید برای درصدهای جایگزینی برابر بین بازه زمانی  1و  2ماه
درصد کاهش ضریب انتشار کلرید بین  3و  9ماه

کد آزمونه

31.31
30.69
34.27
44.08

SF5
MK5
SF10
MK10

همچنین با توجه به جدول  1مشاهده میشود که برای درصد جایگزینی  1درصد ،متاکائولن در هر دو بازه زمانی  3و 9
ماهه مقدار ضریب انتشار کمتری نسبت به میکروسیلیس دارد ولی در  11درصد جایگزینی در بازه زمانی  3ماهه ضریب انتشار
میکروسیلیس کمتر میباشد ولی با افزایش زمان رویارویی و در بازه زمانی  9ماهه متاکائولن عملکرد بهتری از خود نشان میدهد
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و ضریب انتشار آن از میکروسیلیس کمتر می شود که باز هم گواه به عملکرد بهتر متاکائولن در مدت طوالنیتر و عملکرد بهتر
میکروسیلیس در بازه زمانی کوتاهتر و عمر اولیه بتن دارد.
جدول  -1نسبت ضریب انتشار کلرید برای درصدهای جایگزینی برابر در بازه زمانی  1و  2ماهه

DSF / DMK
 9ماهه

سه ماهه

1.23
1.11

1.24
0.94

درصد جایگزینی

5%
10%

 9-1بررسی اثر زمان بر ضریب انتشار کلرید (بررسی پارامتر  αیا ضریب زمان)
 Thomasو همکارش  [21] )2112( Stanishدر دانشگاه تورنتو به بررسی اثر زمان بر روی کاهش ضریب انتشار
پذیری بتن پرداختند .در این بررسی بر اساس مطالعات و آزمایشهای انجام شده توسط محققان پیشین رابطه  1را به عنوان مدل
حاکم بر کاهش ضریب انتشار پذیری با زمان فرض نمودند.
𝛼

()1

𝑡

) 𝐷 = 𝐷0 ( 𝑡0

که در آن  D0ضریب انتشارپذیری بتن در زمان مرجع  α ،t0متغیر مربوط به آهنگ تغییرات ضریب انتشارپذیری بتن و  tزمان
مورد نظر میباشد.
برای مقایسه ,ضرایب  αپیشنهاد شده توسط محققان مختلف در جدول  1ذکر شده است.
جدول  -6مقایسه مقدار عددی α
مقدار عددی α
سیمان با
روباره

سیمان با
خاکستر بادی

سیمان با دوده سیلیس

سیمان
پرتلند

-

1/11و1/19

-

1/32

نتایج  Thomasو [21] Stanish

1/12

1/11

-

1/211

نتایج  Bentzو [21] Thomas

-

1/11

1/11

1/31

نرم افزار [21] Duracon

1/11

-

-

-

 Di Maioو همکاران ][20

 1/211تا  1/300برای درصد های
جایگزینی و نسبتهای آب به
سیمان مختلف

1/131

 Chengو همکاران ][19

-

-

1/21

1/21

عزیزی مقدم و همکاران ][1

-

-

1/311

-

رفیعی و همکاران ][11

مقادیر  αبرای تمام نمونه ها محاسبه شده است .با بررسی نتایج جدول  1می توان به این نتیجه رسید که به طور کلی
ضریب  αبا افزایش درصد دوده سیلیس در بتن افزایش می یابد (البته در میکروسیلیس برابر  1/1درصد کاهش کمی داریم که
احتماالً به دلیل خطا در ضریب انتشار بدست آمده می باشد) ،این بدان معنا است که تغییرات ضریب انتشارپذیری در طول زمان
در بتن هایی که در آن ها از دوده سیلیس اس تفاده شده است بیشتر از بتنی می باشد که از دوده سیلیس استفاده نشده است.
همچنین مشاهده میشود که مقدار ضریب  αبرای متاکائولن با افزایش درصد متاکائولن به شدت افزایش مییابد و این بدان معنا
است که تغییرات ضریب انتشارپذیری در طول زمان در بتن هایی که در آن ها از متاکائولن استفاده شده است بیشتر از بتنی می-
باشد که از متاکائولن استفاده نشده است .همچنین برای نسبتهای مختلف آب به سیمان ،رابطهای برای ضریب زمان مشاهده
نمیشود.
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جدول  -7نتایج ضریب زمان ( )αبرای بررسی اثر زمان بر کاهش ضریب انتشارپذیری بتن
ضریب زمان ()α

کد آزمونه

0.4307
0.3949
0.0828
1.1457
0.3417
0.3377
0.3824
0.3338
0.5294
0.6512

C1
C2
C3
C4
SF5
SF7.5
SF10
MK5
MK10
MK15

برای آن که بتوان به یک دید کلی نسبت به مقدار ضریب زمان ( )αبدون توجه به نسبت آب به سیمان و درصد دوده
سیلیس دست یافت یک برازش کلی از تمام نتایج (نتایج شامل آزمونههای بدون پوزوالن و آزمونههای با میکروسیلیس) به دست
آمده صورت پذیرفت که نتیجه آن را می توان در شکل  3مشاهده نمود.

= αSF
= R2

0.4018
0.6833

شکل  -1برازش از تمام نتایج نسبت آب به سمان و میکروسیلیس برای یافتن یک ضریب کاهش کلی زمان برای
میکروسیلیس
همچنین برای آن که بتوان به یک دید کلی نسبت به مقدار ضریب کاهش زمان ( )αبدون توجه به نسبت آب به سیمان
و درصد متاکائولن دست یافت یک برازش کلی از تمام نتایج (نتایج شامل آزمونههای بدون پوزوالن و آزمونههای با متاکائولن) به
دست آمده صورت پذیرفت که نتیجه آن را می توان در شکل  3مشاهده نمود.
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= αMK
= R2

0.463
0.7136

شکل  -1برازش از تمام نتایج نسبت آب به سمان و متاکائولن برای یافتن یک ضریب کاهش کلی زمان برای
متاکائولن
همانطور که از مقادیر عددی بدست آمده برای ضریب زمان ( )αمشاهده میشود اعداد نزدیک به اعداد ارائه شده توسط
نرم افزار  )α=0.4( Duraconمیباشد (جدول  .)1البته اعداد بدست آمده در این تحقیق فقط برای شرایط قرارگیری پاشش
میباشد.

 1-1بررسی پارامتر  mبرای میکروسیلیس (پارامتر بکار رفته در رابطه تعیین ضریب انتشار کلرید در بتن
حاوی میکروسیلیس از ضریب انتشار بتن شاهد)
طبق رابطه ارائه شده توسط  Thomasدر نرمافزار  ،[29] Life 365با بررسی عددی نتایج  Dو درصد جایگزینی دوده
سیلیس در

w

cm

های ثابت ،یک رابطه ریاضی با ضریب همگرایی نسبتا خوب بدست میآید .رابطه ارائه شده توسط  Thomasیک
w

های مختلف ،ضریب  mمتفاوت است .در این رابطه
رابطه نمایی بصورت ) Dsf = Dpc × e−m(sf%می باشد که در
cm
 ، Dsfضریب انتشارپذیری یون کلر در بتن حاوی دوده سیلیس و  Dpcضریب انتشارپذیری در بتن شاهد میباشد .در ادامه با
برازش نتایج بدست آمده در دو بازه زمانی  3و  9ماهه مقدار پارامتر  mبدست میآید (شکل  1و شکل  .)1با توجه به نتایج به
دست آمده میتوان نتیجه گرفت که ضریب  mبا افزایش زمان کاهش مییابد که البته این نتیجه دور از انتظار نمیباشد زیرا می-
دانیم که با گذشت زمان اثر مثبت دوده سیلیس بر بتن کاهش مییابد .برای مقایسه و بررسی رابطه بدست آمده ،میتوان m
بدست آمده را با اعداد پیشنهادی سایر تحقیقات که در جدول  0آمده مقایسه کرد.
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مدت رویارویی  3ماهه

= m 3 month exposure
= R2

-0.2051
0.9932

شکل  -4ضریب  mبرای دو دوره زمانی  1ماهه

مدت رویارویی  9ماهه

-0.1965
0.9949

= m 9 month exposure
= R2

شکل  -1ضریب  mبرای دو دوره زمانی  2ماهه
جدول  -8مقادیر  mطبق تحقیقات انجام شده قبلی

]Life 365 [29

m = -1/111
m 36 month = -1/119

m 3 month = -1/210

m 9 month = -1/112
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 4-1آنالیز حساسیت
طبق خروجی آنالیز حساسیت توسط نرم افزار  ،[31] Tiberius Data Mining Version 7.0.3درصد کلرید به
ترتیب به عمق از سطح بتن ،درصد جایگزینی متاکائولن ،درصد جایگزینی میکروسیلیس ،زمان رویارویی و نسبت آب به سیمان
وابسته میباشد (شکل .)1

اهمیت نسبی ورودی ها
1/2
1
0/8
0/6

0/4
0/2
0
time
)(month

w/c

)SF(%

)MK(%

Depth
)(mm

شکل  -6حساسیت درصد کلرید نسبت به پارامترهای ورودی شبکه در ناحیه پاشش
بر این اساس میتوان نتیجه گرفت تا سن نه ماهه بتن ،متاکائولن تأثیر بیشتر و در واقع عملکرد بهتری نسبت به
میکروسیلیس بر پایایی بتن در محیط خلیج فارس دارد.

 -4نتیجهگیری
با توجه به مشاهدات آزمایشگاهی و تحلیل دادههای بدست آمده در ناحیه پاشش ،نتایج زیر قابل برداشت است:
 -1نتایج نشان دهنده عملکرد بهتر متاکائولن در مدت طوالنیتر و عملکرد بهتر میکروسیلیس در بازه زمانی کوتاهتر و عمر اولیه
بتن میباشد.
 -2میکروسیلیس و متاکائولن با  1درصد جایگزینی دارای میزان کاهش برابری برای ضریب انتشار بین دو بازه زمانی  3و  9ماه
میباشند و عملکرد تقریباً برابری با هم دارند .ولی در درصد جایگزینی  11درصد متاکائولن در طول زمان عملکرد بهتری
دارد و نسبت به میکروسیلیس کاهش بیشتری (حدوداً  11درصد بیشتر) در ضریب انتشار ایجاد میکند.
𝑡

 -3ضریب زمان ( )αدر رابطه 𝛼)  𝐷 = 𝐷0 ( 0با افزایش درصد میکروسیلیس در بتن کاهش می یابد و با افزایش درصد
𝑡
متاکائولن افزایش می یابد و همچنین به طور کلی با افزایش نسبت آب به سیمان ضریب زمان افزایش مییابد .مقدار ضریب
زمان برای بتن حاوی میکروسیلیس برابر  1/112و برای بتن حاوی متاکائولن برابر  1/113بدست آمد.
 -1مقدار پارامتر  mدر رابطه ) 𝐷𝑠𝑓 = 𝐷𝑝𝑐 × 𝑒 −𝑚(𝑠𝑓%برای ناحیه پاشش ،در بازه زمانی  3ماهه برابر  -1/211و در بازه
زمانی  9ماهه برابر  -1/191بدست آمد که نشان دهنده آن است که ضریب  mبا افزایش زمان رویارویی کاهش ناچیزی می-
یابد.
 -1درصد کلرید به ترتیب به عمق از سطح بتن ،درصد جایگزینی متاکائولن ،درصد جایگزینی میکروسیلیس ،زمان رویارویی و
نسبت آب به سیمان وابسته میباشد.

 -1قدردانی
در انتها نویسندگان این مقاله بر خود الزم میدانند از کارشناسان انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران بخصوص
آقایان ولیپور ،لیثی و پرگر برای همکاری در این تحقیق کمال تشکر و قدردانی را مبذول دارند.

 -6مراجع
.1

ولیپور ،مهدی " ،بررسی انتشار یون کلر بر خوردگی بتن مسلح در شرایط اقلیمی جزیره قشم با در نظر گرفتن شرایط قرارگیری و کاربرد
مواد پوزوالنی مختلف" ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده فنی دانشگاه تهران.1300 ،
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252-259, May 1999.
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