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  مقدمه 
ه صنعت ساخت و ساز در دنيا، انتظارات از بتن نيز به عنوان يك مصالح سـاختماني  امروزه با توجه به رشد و توسع

نسبتاً ارزان، دردسترس در اكثر نقاط و داراي پتانسيل مقاومتي و دوام مناسب نسبت به ديگر مصالح رايج، رو بـه  
و كـاربرد آنهـا در بهبـود    اند تا همگام با توسعه ديگـر علـوم    لذا متخصصان اين رشته بر آن شده. باشد افزايش مي

      هـاي توانمنـد    آنچـه كـه عمومـاً بـه نـام بـتن      . هاي بـتن را نيـز بهبـود بخشـند     كيفيت مصالح ساختماني، قابليت
(High performance concrete) باشد شود، نتيجه بخشي از اين كاربردها مي از آن نام برده مي .  

  : همچون هايي هاي توانمند به دليل دارا بودن ويژگي بتن
  هاي اوليه زياد مقاومت -
 دوام دراز مدت در شرايط محيطي بسيار مهاجم  -
 قابليت جايگزيني و تراكم بسيار خوب، بدون جدا شدگي  -
 طاقت بيشتر  -
 )جمع شدگي و خزش كم(پايداري ابعادي  -
 ... و  -

د را در صـنعت سـاخت و   اند امروز عالوه بر تأمين مقاومت الزم در بسياري از كاربردهاي خاص، جاي خـو  توانسته
هـايي   هاي توانمند بر اساس افـزايش دوام و قابليـت   در حقيقت بتن. ساز پيدا نموده و با ديگر مصالح رقابت نمايند

  . اند جايدهي و تراكم، طراحي شده  همچون سهولت در حمل،
ديگـر انـواع بـتن     هاي منحصر بـه فـردي نسـبت بـه     بر روي يك نوع بتن توانمند كه داراي ويژگي تحقيقدر اين 

هاي اين نوع بتن، نفوذپذيري بسيار كم آن در برابر انـواع   از مهمترين ويژگي. باشد، تحقيق و بررسي شده است مي
  . عوامل مهاجم، مقاومت در برابر اسيدها و كاهش مصرف سيمان نسبت به ديگر انواع بتن توانمند مي باشد

بنـدي خـاص و    ط به منظور ايجاد حـداقل تخلخـل، بـا انتخـاب دانـه     ، ابتدا اصول و مباني طرح اختالاين مقالهدر 
سپس نتايج مطالعات آزمايشگاهي انجام شده . استفاده از مواد افزودني پوزوالني و شيميايي توضيح داده شده است

  . آنها ارائه شده است و تجزيه و تحليل در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و نتايج
  
  



  آنكاربردهاي و هاي توانمند  بتن  - 1
با توجه به خصوصيات . گيرد عملكرد يك نوع بتن خاص درسازه تحت تأثير محيط اطراف آن قرار ميبه طور كلي 

توان در شـرايط سـخت و شـديد ماننـد درجـه حرارتهـاي زيـاد،         ها را مي هاي توانمند اين نوع بتن بهينه شده بتن
ريزي در زير  ورنده مانند مواد شيميايي و يا باران اسيدي، بتنمواد خ تهاجمتغييرات درجه حرارت زياد، يخبندان، 

  . هاي دريايي خاص مانند سكوهاي نفتي استفاده نمود آب يا در سازه
بـا افـزايش هزينـه همـراه      (HPC)هاي توانمنـد   بتن بديهي است بهبود خصوصيات فيزيكي، مكانيكي و دوام در

را دوام دراز مدت همراه است اين افـزايش هزينـه   اي توانمند با افزايش ه بتناز آنجائيكه بكارگيري خواهد بود، اما 
  : توان بشرح زير بيان نمود  برخي از مزاياي اصلي استفاده از بتن هاي توانمند را مي. نمايد تعديل مي

افزايش مقاومت نسبت به شرايط سخت مانند سيكلهاي يخبندان و ذوب شدن، حمله مواد شيميايي، شـرايط   -
  هوايي گرم مرطوب     آب و 

  كاهش نفوذپذيري و بهبود دوام دراز مدت   -
  (Ec)در اثر افزايش مدول االستيسيته  (stiffness)افزايش سختي   -
   (fatigue)هاي استاتيك، ديناميك و خستگي  بهبود عملكرد دراز مدت تحت بارگذاري  -
  هاي نگهداري و تعمير سازه  كاهش هزينه  -
  شدگي كاهش خزش و جمع  -
  : توان به مزاياي اقتصادي زير نيز دست يافت  هاي توانمند با مقاومت زياد مي مچنين با مصرف بتنه
 كاهش اندازه عضو بتني كه منجر به كاهش حجم بتن توليد شده و بدنبال آن كاهش زمان عمليات ساختمان -

  . سازي
  .بودكوچكتر خواهد  ابعاد پيكاهش وزن و بار مرده در سازه كه در نتيجه آن   -
  . نياز به قالب بندي در اثر افزايش مقاومتهاي اوليهمورد كاهش فضاي قالب بندي الزم و كاهش زمان   -
  . هاي بلندتر، كاهش تعداد تيرهاي الزم وافزايش طول دهانه در بارگزاري ثابت امكان ساخت سازه  -

  
  هاي توانمند ص بتنواخ  -1- 1

اص آنها و خصوصيات بهبود يافته كوتاه و بلند مـدت و همچنـين   هاي توانمند، عملكرد خ از خصوصيات اصلي بتن
  . هاست يكنواختي در رفتار اين نوع بتن

سـنين  زياد در شامل مواردي از قبيل جايگيري آسان، مقاومت در سنين اوليه هاي توانمند  بتن واصبطور كلي، خ
  . باشد اوليه، سختي مناسب و غيره مي

يابـد و در نتيجـه بـتن     بطور نسبي افـزايش مـي  قاومت زياد، وزن مخصوص بتن با م (HPC)هاي توانمند  در بتن
   . كمتري است تخلخلحاوي 

افتد  هاي معمولي سريعتر اتفاق مي هاي با مقاومت زياد افت اسالمپ نسبت به بتن الزم به ذكر است در برخي بتن
  . بنابراين تسريع عمليات جايگيري بتن داراي اهميت خواهد بود

  :توان به موارد زير اشاره نمود ها مي ترين خواص اين نوع بتناز مهم



  نفوذپذيري خيلي كم 
  مقاومت فشاري زياد 
  جمع شدگي و خزش كم 
  زدن و آب شدن هاي متناوب يخ دوام زياد در برابر چرخه 
  دوام مناسب در برابر مواد شيميائي مضر 
  چسبندگي بين بتن و ميلگرد و همچنين بين بتن قديم و جديد 
  اومت سايشي زياد مق 
 ...و  

  
  هاي توانمند  طرح اختالط بتن  -1-2

بـا طراحـي   . هاي توانمند، نكات مختلفي در تعيين پارامترهاي طراحي مخلوط دخالت دارنـد  به منظور ساخت بتن
صحيح مخلوط، به هدف اصلي كه بدست آوردن بتن با عملكرد بهينه و با دوام مناسب براي مصرف خاص و طـول  

اي كـه نفوذپـذيري    هاي اختالط، بگونه در اين راستا، با تعيين نسبت. توان دست يافت باشد، مي د نظر ميعمر مور
مطابق با مصرف مورد نظر تا حد امكان كاهش پيدا كند، رفتار دراز مدت بتن توانمند در يك سازه يا عضـو بتنـي   

  . گردد مشخص مي
اشـاره  موارد زيـر  به توان  گردد، مي  ردن بتن توانمند استفاده مياز مهمترين پارامترهايي كه معموالً براي بدست آو

  :  نمود
  كاهش نسبت آب به مواد سيماني  
  افزايش مقدار مواد سيماني  
  استفاده از مواد افزودني معدني و شيميايي  
  استفاده از مصالح مرغوب  
  اي كه تراكم مخلوط افزايش يابد اصالح دانه بندي بگونه 

زياد، افزايش تراكم، همزمان با كاهش خلـل  نسبي دف اصلي بدست آوردن بتني با وزن مخصوص در اين راستا، ه
باشـد و همانگونـه كـه قـبالً ذكـر       و فرج و فضاهاي خالي در مخلوط بتن و در نهايت كاهش نفوذپذيري بـتن مـي  

  . گرديد، الزم است مصرف و كاربرد خاص بتن همواره مد نظر باشد
  
  وم در برابر اسيدبتن توانمند مقا  1-3

هـاي فيزيكـي و شـيميايي بـوده، و      بتن مقاوم در برابر اسيد بتني است كه داراي مقاومت بااليي در برابر خوردگي
كاربرد داشته و غيره ها  هاي مرتفع خنك كننده نيروگاه برجهاي بتني فاضالب،  لولهتواند براي مصارفي از قبيل  مي

زياد در برابر مـواد اسـيدي، نيـازي بـه اليـه پوششـي محـافظتي اضـافه بـراي          اين نوع بتن، بدليل مقاومت . باشد
  . هاي اسيدي، نخواهد داشت محافظت در برابر خوردگي



گـردد و بـدين    ايجاد مقاومت زياد در برابر اسيد به وسيله استفاده از متراكم ترين محدوده سـنگدانه حاصـل مـي   
  .1-1ابق با شكل گردد، مط ترتيب مسير نفوذ مواد اسيدي مسدود مي

ها كه اين محـدوده تـا ريزتـرين ذرات خميـر چسـباننده ادامـه        بندي كاملي از سنگدانه با بكارگيري محدودة دانه
. يابـد  درصـد كـاهش مـي    50هاي متداول ديگر، تا حـدود   يابد، در نتيجه مقدار خمير چسباننده نسبت به بتن مي

و با ايجاد اين تراكم مناسب، حداكثر مقاومت خمير چسباننده گردد  بدين ترتيب بتن با تراكم بيشتري حاصل مي
  .گردد با دانسيته زياد، در برابر خوردگي، نفوذ يونهاي كلر و همچنين نفوذ آب يا گازهاي مختلف تأمين مي

  
ها، مسير دسترسي و نفوذ مواد اسيدي نسبت به بتن  با استفاده از متراكم ترين محدوده سنگدانه -1-1شكل 

  .گردد مسدود مي (binder)لي با درصد بااليي از مواد چسباننده معمو
  
  
  مطالعات آزمايشگاهي - 2

) فاز سنگدانه(هاي سنگي  و دانه) فاز مالت(هاي با عملكرد باال از دو فاز مختلف يعني سيمان هيدراته شده  بتن
موسوم است، در اين نوع تشكيل شده است و فصل مشترك بين خمير سيمان و سنگدانه كه به ناحيه انتقال 

هر . موجود است mm 1تا  nm 1درخمير سيمان انواع منافذ به اندازه. ها حذف و يا بسيار كاهش يافته است بتن
چقدر ارتباط اين منافذ با يكديگر بيشتر باشد نفوذپذيري افزايش يافته و امكان ورود عوامل مهاجم به داخل بتن 

توان نفوذپذيري فاز مالت را به طريقي كاهش داد در حقيقت دوام بتن در برابر يابد، به عبارتي، اگر ب افزايش مي
  . است عوامل مهاجم زياد شده

جهت كاهش نفوذپذيري خمير سيمان، از ميكروسيليس و خاكستر  Hillemeierدر تحقيقات انجام شده توسط 
ها در حدود  وجه به اينكه سنگدانهبا ت. است بادي و همچنين كاهش كل مواد سيماني مورد مصرف، استفاده شده

بندي آن بر روي خواص اصلي  دهند انتخاب مناسب نوع سنگدانه و دانه درصد حجم بتن را تشكيل مي 60-90
. بتن از قبيل مقاومت، نفوذپذيري، دوام، كارآيي وهزينه تمام شده بتن سخت شده تأثيرگذار خواهد بود

توان مقدار  ها حداقل گردد، مي ي شوند كه فضاي خالي بين سنگدانهبند  ها به نحوي دانه درصورتيكه سنگدانه
خمير سيمان مصرفي در بتن را كاهش داد و در نتيجه جرم حجمي را افزايش و نفوذپذيري را كاهش داد، با 

در   F.Langeدر تحقيقي كه توسط . شدگي و خزش نيز كاهش خواهد يافت كاهش خمير سيمان مصرفي جمع



گرفته است نشان داده شده است كه براي دست يافتن به بتني متراكم بايد جرم حجمي  صورت 1997سال 
  . خشك مخلوط به حداكثر برسد

  
  تعيين نسبت اجزاء مخلوط  -2-1
و ساخت ) مطابق روشهاي ارائه شده در فوق(جهت دستيابي به طرح مخلوط بهينه از محاسبات رياضي  

براي تعيين مقادير هر يك از اجزاء تشكيل دهنده بتن طبق روابط و  .هاي آزمايشگاهي بهره گرفته شد مخلوط
،  هاي ارائه شده، تعدادي مخلوط بتن با مصالح مختلف و مقادير مورد نظر ساخته و مورد آزمون قرار گرفت منحني

  . تا در نهايت كليات طرح تعيين گرديد
  : در اين پروژه پارامترهاي زير به عنوان متغير در نظر گرفته شد

  استفاده از خاكستر بادي  
 ) بعنوان پر كننده(استفاده از پودر كوارتز  
 بندي مصالح سنگي   دانه 
 تغييرات محدودي در عيار سيمان و نسبت آب به سيمان  

  : ه شدها ثابت در نظر گرفت همچنين پارامترهاي زير نيز در كليه طرح
  استفاده از دوده سيليس  
 ها  نوع سنگدانه 
 نوع سيمان 
 نوع خاكستر بادي و دوده سيليس  
 نوع فوق روان كننده  

هاي مورد نظر، مدت زمان پروژه و مالحظات اقتصادي، سعي  با توجه به پارامترهاي متغير، تعداد زياد آزمونه
شايان ذكر است، مقايسه هر يك از . رهاي فوق انجام گرددگرديد تا با حداقل تعداد مخلوط، ارزيابي تأثير پارامت

بطور مثال، در بحث . پارامترهاي متغير در برخي از موارد اصوالً منطقي نبوده، لذا از ابتدا جزء برنامه قرار داده نشد
ير منطقي هاي معمول، غ بندي عنوان پركننده در دانه بندي، استفاده از پودر كوارتز به  بررسي تأثير نوع دانه

  . باشد مي
مخلوط "مخلوطي كه با شناسه . هاي ساخته شده ارائه شده است مشخصات طرح مخلوط 1-2در جدول 

هاي اختالط  باشد كه براي تعيين نسبت هاي اوليه مي مشخص شده است، يك نمونه از طرح مخلوط "آزمايشي
  .ساخته شده بود

معرف استفاده از دوده  "S"حرف  از خاكستر بادي،  نشان دهنده استفاده "F"ها حرف  در شناسه مخلوط 
ها  نشان دهنده منحني دانه بندي سنگدانه "N"بيانگر مصرف پودر كوارتز بعنوان فيلر، حرف  "P"سيليس، حرف 

. باشد نيز معرف استفاده از منحني دانه بندي اصالح شده فولر و تامسون مي "D"طبق منحني معمول و حرف 
توجه به تغيير در دانه بندي پودر كوارتز مصرفي و تغيير جزئي در مقدار سيمان و نسبت آب  شايان ذكر است با

  ) .FSPD-2طرح (با پودر كوارتز جديد نيز مجدداً تكرار گرديده است  FSPD-1به سيمان، طرح 



  
  

  هاي مختلف اختالط اجزاي بتن در طرح  نسبت – 1- 2جدول 

 آب
 پودر فيلر

  سيليس
   م م (0-0/25) 

 سنگدانه يلرف
(0-0/25) 

  م م

     سنگدانه
(0/25 – 16) 

  م م

نسبت آب 
به سيمان 

 موثر

نسبت آب 
به مواد 
 سيماني

 دوده
 سيليس

 خاكستر
 مخلوط شناسه سيمان بادي

K/m3 K/m3 K/m3 K/m3 K/m3 K/m3 K/m3 

 آزمايشي مخلوط 220 63 31.5 0.394 0.419 1997 12 60 124
124 120 48 1910 0.419 0.394 31.5 63 220 FSPD-1 
170 0 56.5 1830 0.397 0.425 28 0 372 SN 
124 0 60.5 1955 0.419 0.394 31.5 63 220 FSN 
135 0 69 1923 0.41 0.386 35 70 245 FSD 
135 138 61 1808 0.41 0.386 35 70 245 FSPD-2 
135 138 61 1808 0.351 0.386 35 0 315 SPD 

  

  تن تازه هاي ب آزمايش -2-2
هاي تعيين وزن مخصوص، درصد هواي موجود، رواني به روش  آزمون) سخت نشده(جهت تعيين خواص بتن تازه 

  . است ارائه شده 2- 2در جدول اسالمپ، رواني به روش ميز جريان، دماي بتن انجام گرديد كه نتايج آن 
  

  هاي مختلف وطلهاي بتن تازه مخ نتايج آزمايش – 2- 2جدول 
 هواي
 وسمحب

 وزن
 آب نسبت بتن دماي اسالمپ رواني ميز مخصوص

 سيمان به
 موثر

 آب نسبت
 مواد به

 سيماني

 شناسه
 مخلوط

(٪) (K/m3) (Cm) (Cm) (درجه) 
1.1 2521 35 15 21 0.419 0.394 FSPD-1 

3.8 2391 37.5 4 21 0.397 0.425 SN 

2 2466 - 0 22 0.419 0.394 FSN 

2 2456 - 15 22 0.41 0.386 FSD 

1 2505 36 12 25 0.41 0.386 FSPD-2 

1.5 2533 - 10 21 0.351 0.386 SPD 

  
  
  
  
  
  



   شده بتن سختي ها آزمايش -2-3
  : هايي كه جهت تعيين خواص مكانيكي و دوام بتن انجام گرفت شامل آزمايش

  تعيين مقاومت فشاري  
 تعيين نفوذپذيري يون كلريد به روش تسريع شده  
 ذ آب تحت فشار تعيين عمق نفو 
 تغييرات طول منشورهاي بتني در معرض محلول سولفات  
 هاي بتني در معرض اسيد سولفوريك  كاهش وزن مكعب 
 تهيه پروفيل كلر و تعيين ضريب انتشار 

  
  بررسي و تجزيه و تحليل نتايج  - 3

هـا، اسـتفاده از    بنـدي سـنگدانه    اشاره گرديد، در اين پروژه سعي شد تا با بررسي تغيير در دانـه  قبالًهمانگونه كه 
خاكستر بادي و همچنين يك نمونه پودر كوارتز، طرح يك نوع بتن توانمند با نفوذپذيري بسـيار كـم و مقـاوم در    

  . برابر شرايط مهاجم اجرا گردد
تعيين عمق نفوذ آب تحـت فشـار، نفوذپـذيري يـون كلريـد بـه         هاي تعيين مقاومت فشاري، بدين منظور آزمايش

تسريع شده، انبساط ناشي از تهاجم سولفات، كاهش وزن در اسـيد و تعيـين ضـريب انتشـار يـون كلريـد،       وش .ر
  . بعنوان برنامه آزمايشگاهي مد نظر قرار گرفت

  
كـه در آن از   SPDهـاي مخلـوط    نمونه. ه استارائه گرديد 1-3شكل مقاومت فشاري در   نتايج آزمايش 
باشد، داراي بيشترين مقاومـت در   اده شده و بدون خاكستر بادي مياستف F&Tبندي اصالح شده   دانه منحني

 20(بـوده و فقـط در آن خاكسـتر بـادي نيـز       SPDكه مشابه طرح  FSPD-2طرح . سنين مختلف بوده است
هاي بـه نسـبت    روز داراي مقاومت 28و  7استفاده شده است، اگر چه در سنين ) درصد بعنوان جايگزين سيمان

 24روزي معـادل   28بـه   90روز با آهنگ افـزايش مقاومـت    90بوده، ولي در سن  SPDبا  كمتري در مقايسه
بـه   90با آهنگ افزايش مقاومـت   SPDبوده است، در صورتيكه مخلوط  N/mm2 5/90داراي مقاومت   درصد،

اين كندي آهنگ افـزايش  . بوده است N/mm2 95روز داراي مقاومت  90درصد، در سن  2/9روزي معادل  28
 . باشد باشند، مشهود مي نيز كه داراي خاكستري بادي مي FSDو  FSNهاي   مقاومت در سنين اوليه، در طرح

  
  
  
  
  
  
  



  SPDو  FSPD-1 ،SN .FSN .FSD ،FSPD-2هاي  نتايج مقاومت فشاري مخلوط - 1-3شكل 
 

ــرح   در   ــيميايي، طـ ــاجم شـ ــل مهـ ــر عوامـ ــذيري و دوام در برابـ ــه نفوذپـ ــوط بـ ــايج مربـ ــورد نتـ   مـ
 FSPD-2      كه بعنوان طرح بهينه در آن از خاكستر بادي و دوده سيليس استفاده شـده و دانـه بنـدي آن نيـز

  . بوده، داراي مشخصات مكانيكي و دوام بسيار مناسبي بوده است F&Tمطابق منحني اصالح شده 
انـد   اشـته ها اين طـرح هيچگونـه نفـوذي ند    روز نمونه 28در آزمايش تعيين عمق نفوذ آب تحت فشار، درسن 

  باشـد،  مشـابهي مـي   نتايج نفوذپذيري يون كلريد به روش تسريع شده نيز بيانگر نتـايج ). صفر بوده است تقريباً(
بنـدي   هـا بـوده و مطـابق رده    كمتـر از ديگـر طـرح    (FSPD-2)هاي ايـن طـرح    اي كه شار عبوري نمونه بگونه

رابطـه   2-3در شـكل   .گـردد  طبقه بندي مي هايي با نفوذپذيري ناچيز ، جزء بتن ASTM C 1202استاندارد 
نكتـه قابـل   . بين تعيين عمق نفوذ آب تحت فشار و نفوذپذيري يون كلريد در مقابل هم نشان داده شـده اسـت  

هـاي انجـام شـده در ايـن      توجه در اين نمودار عدم ارتباط مناسب بين نتايج اين دو آزمايش براسـاس آزمـايش  
باشد، چنانچه  آنجائيكه ساز و كار نفوذپذيري كلريد و آب با يكديگر متفاوت ميبعبارت ديگر از . باشد مي تحقيق

باشـد و همچنـين    بتني داراي نفوذپذيري كمي در مقابل آب باشد، الزاماً نفوذپذيري يون كلريد آن نيز كم نمـي 
باشد ولـي   ميروز  28داراي عمق نفوذ آب تقريباً مشابهي در سن  SN و FSDهاي بعنوان نمونه، طرح. بالعكس

حـدود  ( SNداراي نفوذپذيري بسيار كمتري نسبت به طرح  FSDاز نظر نفوذپذيري در برابر يون كلريد، طرح 
   .بوده است) درصدكمتر 71
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  رابطه بين نتايج عمق نفوذآب و نفوذپذيري يون كلريد -2-3شكل 
  

محاسـبه ضـريب انتشـار آن    پارامتر ديگري كه مورد بررسي قرار گرفت، تعيين عمق نفوذ يـون كلريـد و    
درصد كلريد در (روز  152در سن  FSPD-1هاي طرح  علي رغم مقدار نسبتاً زياد كلريد سطحي نمونه. باشد مي

طـرح  (، ولـي عمـق نفـوذ يـون كلريـد در ايـن نمونـه        )باشد درصد وزن بتن مي 8/0ميليمتر حدود   0-2عمق 
FSPD-1 (تـا   4روز و عمق  152اي كه مقدار يون كلريد در سن  بگونه. ها كمتر بوده است نسبت به ديگر طرح

بـه   FSNو   FSD , SNهـاي   درصد وزن بتن تعيين گرديده است كه اين مقدار بـراي طـرح   1/0 ميليمتر،  6
 . درصد تعيين گرديده است 32/0و  15/0،  31/0ترتيب 

  
هاي فوق نيز محاسبه  رحتر، ضريب انتشار يون كلريد و همچنين كلريد سطحي ط به منظور بررسي دقيق 

 62رابطه بين نفوذپذيري يون كلريد و ضريب انتشار يون كلريد پـس از   4-3و  3-3هاي  در شكل .گرديده است
نكته ديگر در بررسي اين نتايج، زياد بودن كلريد سطحي . روز در معرض قرارگيري نشان داده شده است 152و 

در صورتيكه ضريب انتشار يون كلريد در ايـن دو  . باشد ميها  نسبت به ديگر طرح FSPD-1و  FSNهاي  طرح
ها بوده است، كه بيانگر تجمع كلريد در سطح و عدم امكان نفـوذ آن بـه اعمـاق بيشـتر      طرح كمتر از ديكر طرح

 . شود رابطه خطي مناسي بين اين دو پارامتر وجود دارد همانگونه كه مشاهده مي. باشد مي
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  روز 62ضريب انتشار در و  روز 28در  بين نتايج نفوذپذيري يون كلريدرابطه  -3-3شكل 

  روز 152ضريب انتشار در و  روز 90در  رابطه بين نتايج نفوذپذيري يون كلريد - 4-3شكل  
  

هـاي       پـذيري منشـورهاي بتنـي در برابـر تهـاجم سـولفات سـديم نيـز، طـرح          در بررسي نتـايج انبسـاط   
FSPD-1   وFSPD-2  انـد  پس از شش ماه در معرض قرارگيـري بـوده  ) صفر درصد(كمترين انبساط  داراي .

بسـيار   نيز كه در آنها از خاكستر بادي استفاده شده اسـت نيـز داراي انبسـاط    FSNو   FSPهاي  اگر چه طرح
 . اند ناچيزي بوده

  
ميـزان  . شده است ارائه 1 -3ماه در جدول  5و  2هاي بتني در اسيد براي سنين  نتايج كاهش وزن نمونه 

ها بوده اسـت ولـي    كمتر از ديگر مخلوط  FSPD-1و  FSPD-2ماهه نخست مخلوط  2درصد كاهش وزن در 
درصـد كـاهش وزن   . ها شـده اسـت   تقريباً برابر با ديگر مخلوط FSPD-1در سن پنج ماه، كاهش وزن مخلوط 

  . ه استها بود ماه همچنان كمتر از ديگر مخلوط 5پس از گذشت  FSPD-2مخلوط 
  
  

y = 0.0588x + 9.7423
R2 = 0.9679
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y = 0.0218x + 42.493
R2 = 0.9288
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  )ماه 5و  2در سنين (ها در اسيد  نتايج ميزان كاهش وزن نمونه -1-3جدول 

نسبت آب به   )٪(اسيد در وزن كاهش
 مواد سيماني

بادي خاكستر سيليس دوده  سيمان
 مخلوط شناسه

K/m3 ماه  2 ماه 5  K/m3 K/m3

2.2 0.2 0.394 31.5 63 220 FSPD-1 

2.1 0.4 0.425 28 0 372 SN 

2.3 0.9 0.394 31.5 63 220 FSN 

2.8 0.9 0.386 35 70 245 FSD 

1.65 0.15 0.386 35 70 245 FSPD-2 

- 0.6 0.386 35 0 315 SPD 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


