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 چکیده:

شوند که خصوصیات خوبی از لحاظ دوام در مقابل هاي بتنی زیادي یافت میبر خالف دوام ذاتی بتن، سازه 

دهند. یکی از دالیل اصلی تخریب بتن در نواحی سردسیر ایران به خصوص در مناطق غربی و یخبندان از خود نشان نمی

هاي هاي انجماد و ذوب به تنشت بتن در برابر سیکلباشد. مقاومشدن میزدن و آبهاي یخشمال غربی ناشی از سیکل

در آب و  منجمد گشته و باعث تغییر حجم بتنها دانهدر زمانی که آب داخل سنگ باالي درون بتن وابسته است به ویژه

شود که نهایتا منجر به کاهش هاي ریز در بتن میشود. این تغییر حجم سبب ایجاد ترك خوردگیهواي سرد می

شود که بتن عالوه بر ذوب و انجماد متوالی در تر میگردد. مسئله زمانی بحرانیت و تضعیف ساختار بتن میمقاوم

ي دوام در گیرد. اهمیت این موضوع تحقیقات زیادي را در زمینههاي مخربی چون سولفاته و کلراته نیز قرار میمحیط

دین منظور در این تحقیق براي باال بردن مقاومت فشاري و هاي مخرب به خود جلب کرده است. ببرابر یخبندان و محیط

درصد) جایگزین  12,5و  10، 5، 0درصد) و والستونیت ( 7,5و  5، 0سایر خواص مکانیکی بتن، اثر میکروسیلیس(

هاي سیکلدار در محیط کلراته و هاي سیکلدار در محیط معمولی، نمونههاي شاهد، نمونهسیمان در چهار حالت نمونه

ي دسته 4نمونه تهیه گردید که به  432هاي سیکلدار در محیط سولفاته مورد بررسی قرار گرفته است. در مجموع مونهن

هاي روزه ( هم زمان با اتمام سیکل 74و  56، 28نمونه به عنوان نمونه شاهد در سنین  108تایی تقسیم شدند که  108

ایی دیگر نیز تحت آزمایش ذوب و انجماد بر اساس استاندارد ت 108گیري شد و سه گروه ) اندازه150و  100، 45

ASTM C666B  ي ها بعد از چرخهسیکل قرار گرفته و مقاومت فشاري و التراسونیک نمونه 150و  100، 45بعد از

 ذوب و انجماد به عنوان معیار سنجش دوام بتن در نظر گرفته شد. در بررسی اثر اختالط میکروسیلیس با والستونیت

ي طرح دهندهدرصد والستونیت حاصل گردید که نشان 5با  درصد میکروسیلیس 5باالترین مقاومت فشاري به ازاي 

  اختالطی است که بیشترین دوام را در برابر عوامل مخرب داشته است.

  ، دواملفات، کلراتوالستونیت، میکروسیلیس، بتن، سوکلید واژه ها: 
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  مقدمه -1-1

زیـادي یافـت   هـاي بتنـی   گذرد. برخالف دوام ذاتی بتن، سـازه نزدیک به دو قرن از ساخت بتن می 

دهنـد. یکـی از دالیـل    ر مقابل یخبندان از خود نشان نمـی شوند که خصوصیات خوبی از لحاظ دوام دمی

مـت بـتن در   باشد. مقاوهاي متوالی مینواحی سردسیر ناشی از یخ زدن و آب شدن اصلی تخریب بتن در

است به ویژه در زمـانی کـه آب   وابسته هاي باالي درون بتن هاي متوالی به تنشبرابر یخ زدن و آب شدن

ود. ایـن تغییـر حجـم    شـ د گشته و باعث تغییر حجم بتن در آب و هواي سرد میها منجمداخل سنگدانه

مقاومـت و تضـعیف سـاختار    شود که نهایتا منجر به کاهش هاي ریز در بتن میخوردگیسبب ایجاد ترك

هـاي مختلـف و   ئله پایایی و دوام بتن در محیطمساهمیت این  بنابر .)2006، 1لی، ژانگ و اُو(شودبتن می

(مسـتوفی نـژاد و حسـینیان،     مسلح مورد توجه خاص محققان قرار گرفته اسـت  ویژه خورنده براي بتنبه

بـا شـدتی    و ها در اکثـر نقـاط جهـان   ا عوامل فیزیکی و شیمیایی در بتنهاي بي خرابی. مشاهده)1385

گی خاص و با دوام الزم سوق هایی با ویژهتوسعه، افکار را به سمت طرح بتن بیشتر در کشورهاي در حال

رمه از نیمـه دوم قـرن بیسـتم شـروع     آهاي بتنبا مقاومت باال در سازه ه از بتنداده است. هر چند استفاد

راسـتا در   ن به حدود سی و پنج سال پیش باز مـی گـردد. در ایـن   ده، ولی رشد شتابان کاربرد عملی آش

ها و استانداردهایی نیز براي طرح بتن با عملکرد باال تهیه شده ي از کشورها مشخصات و دستورالعملاارهپ

انـد.  هـا گشـته  و طراحان و مجریان در بعضی از این کشورهاي پیشرفته ملزم به رعایت ایـن دسـتورالعمل  

اي از کشـورها  فته و درپـاره عی یاهاي مختلف به عنوان ماده چهارم بتن، گسترش وسیافزودنیاز استفاده 

و زوال بتن به شدت به تشکیل  شود. از طرفی انهدامساخته نمی بدون استفاده از یک افزودنی دیگر بتنی

در گرمـایی و رطـوبتی   طی وابسته اسـت. تغییـرات   ها در اثر بارگذاري و یا تاثیرات محیها و ریزتركترك

هـاي درشـت متمرکـز    هایی در سطح دانهنین ریزتركها می شوند و چتركریزخمیر سیمان باعث ایجاد 

  شوند. بتن منتشر می ها در کلنیز سایر مسائل محیطی، ریز تركشوند. با تاثیر بیشتر بارگذاري و می
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  وزوالن:معرفی بتن حاوي پ - 1-2

ترکیب  هکی با آب در حرارت معمولها مواد سیلیسی و آلومینی هستند که در مجاورت آپوزوالن

اقدام جهت شناسایی (ژل) داده و خاصیت سیمانی شدن دارند.  وتشکیل مواد پایدار و نامحلولشده 

هاست که به طور وسیعی در کشورهاي مختلف امریکایی، اروپایی ها در بتن و مالت سالخاصیت پوزوالن

در بتن در اده جایگزین سیمان و ایران صورت گرفته است به نحوي که به کارگیري این مواد به عنوان م

ي اخیر براي رفع و کاهش نواقص بتن و رسیدن به بتن بادوام، در چند دههورده شده است. ها آآیین نامه

استفاده از مواد مضاف پوزوالنی مانند میکروسیلیس، سرباره، خاکستر بادي و... رایج گردیده است. استفاده 

و کمک به حفظ محیط زیست می لودگی هوا کاهش آ از این مواد ضمن کاهش مصرف انرژي موجب

. در ي تولید بتن مصرفی را کاهش می دهنددن به جاي قسمتی از سیمان، هزینهگردد و با جایگزین ش

مورد توجه قرار هاي مصنوعی به علت مسائل مربوط به محیط زیست بیشتر بین این مواد مضاف، پوزوالن

هاي بتنی با سیمان پرتلند وسیلیس در مخلوطاستفاده از میکر هاي اساسی پیرامونگرفته است. پژوهش

ه به عنوان پوزوالن به هاي مربوط به استفاده از این مادآغاز شده است. اولین گزارش 1970ي در دهه

  (ACI)ا ي بتن آمریک. موسسه 2)1986ا، مهت ؛1998(آیتسین،  برمیگردد 1950ي اوایل دهه

 س غیرکریستالیي بسیار ریزکروي متشکل از سیلیمادهکند: یک عریف میمیکروسیلیس را چنین ت

آلیاژهاي حاوي  جانبی ضایع سیلیکون یاهاي قوس الکتریکی به عنوان محصول (آمورف) که از کوره

هاي قوس الکتریکی قع میکروسیلیس دود خروجی از کورهر وا. د(ACI, 2000) شودسیلیکون تولید می

شوند، لترهایی که در قسمت خروجی نصب میت و توسط فیهاي تولید این فلزات اسدر کارخانه

هاي باشد. ساختار کورهي سفید تا خاکستري تیره میرنگ میکروسیلیس در محدوده گردد.آوري میجمع

اثر مهمی در کیفیت و رنگ میکروسیلیس دارد. میزان که این ماده در آن تولید می شود، الکتریکی 

باشد که بستگی به نوع محصول کوره و کارخانه درصد می 98تا  85میکروسیلیس  سیلیس موجود در

  .(ACI, 1995)دارد

تواند ي ذرات سیمان پرتلند است، میرات میکروسیلیس کوچکتر از اندازهذي با توجه به اینکه اندازه

ه شده و در نتیج ترگالکند. پس از آن میکروساختارهاي بتن چراحتی فضاي بین ذرات سیمان را پر به 

یلیس هنگامی رسد اثر پرکنندگی میکروسبه نظر می .)2005، 3(ترنس رودمقاومت فشاري بتن باالتر می

بهتر ذرات سیمان ن پخش د بیشتر قابل توجه است. که دلیل آکننده استفاده شوروانکه توام با مواد فوق

دهد که واکنش پوزوالنی نشان میها ). از طرفی بررسی1376(باقري،  باشدو میکروسیلیس می
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باشد. در نتیجه واکنش مولی مانند خاکستر بادي و ... میهاي معوسیلیس بسیار سریعتر از پوزوالنمیکر

ترکیب آزاد شده از آبگیري سیمان،  �(��)�� میکروسیلیس با هیدروکسید کلسیم ذرات ریز ،پوزوالنی

با  سازد. این ترکیبسیلیکات کلسیم هیدراته شده را میشده و یک ترکیب جدید به صورت ژل با نام 

هاي حاوي میکروسیلیس فشردگی ذرات، عامل اصلی افزایش مقاومت در بتنکاهش تخلخل و با  به هم

  ).2011، 4(زانگ جین باشدمی

ي کلسیم ایزوسیلیکات است که ممکن است شامل مقادیري ي معدنی بر پایهیت یک مادهوالستون

ي دهندهاجزاي اصلی تشکیل 	��� و  	����. )2007و همکاران،  5(مادور یزیم نیز باشدآهن و من

ا تشکیل درصد وزن والستونیت ر 50خالص، هر مولفه تقریبا  ������ والستونیت هستند. در والستونیت

وزنی والستونیت را تشکیل می  درصد 51,7در حدود  ����درصد وزنی و  48,3حدود   caoدهندمی

هک ناخالص در معرض دما ما سفید رنگ است و زمانی که سنگ آماده عمو این ).2005، 6دهند (ماکسیم

هاي صنعتی . والستونیت استفاده)1981 7(راماچاندرانتال یدآگیرد به وجود میزیاد قرار میو فشار 

سرامیک به علت سفیدي و اجزاي هاي کاشی و اکثرا در کارخانه اي در سراسر دنیا دارد. این مادهبرجسته

  .)2000و همکاران،  8(دازا ن استفاده می شودسوزنی شکل آ

اثر والستونیت به همراه  هاي خود به بررسیهاي اخیر، برخی محققان در پژوهشهر چند در سال

تاکنون در کشور ما در این  با این حال اند، اماادي و میکروسیلیس در بتن پرداختههاي خاکستر بپوزوالن

  .یقی قابل توجه به عمل نیامده استزمینه تحق

یا هردو هاي بتنی به عنوان جایگزین قسمتی از سیمان، ماسه و استفاده از والستونیت در مخلوط

اي هندوستان گزارش شد. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که مشارکت توسط موسسه تحقیقات جاده

 .(CRRI, 2004) در بتن مقاومت خمشی را افزایش می دهدوالستونیت 

 

  ي بتن:اجزاي تشکیل دهنده -1-3

  شود:بتن عمدتا از دو قسمت تشکیل می

  شود.حجم بتن از مصالح سنگی تشکیل می درصد 75تا  60مصالح سنگی: حدود  .1

                                                             

2. zongjin 

3. mathur 
4. Maxim 
5. Ramachandranetal 
6. De Aza 
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  شود.میرصد حجم بتن با خمیر سیمان پر د 45تا  25خمیر سیمان: حدود  .2

  درصد آب است. 21الی  14د سیمان و درص 15الی  7درصد خمیر سیمان  40تا 25از 

  

  میزان آب در خمیر سیمان: -1-3-1

شود. به صورت یک نشان داده می (w/c)ب به سیمان آب در بتن معموال با نسبت وزنی آ میزان

  کم انتخاب شود. w/cاصل باید حتی المقدور نسبت 

، جذب ذرات درصد وزنی سیمان) 25(حدود  شوددر ساخت بتن مصرف میی از آبی که قسمت

شود. اما عمال ساخت بتنی با ) به کار گرفته می(هیدراسیون هاي شیمیاییسیمان شده و در واکنش

w/c= 0/25 اي سفت است که کار کردن با آن میسر نیست. دازهامکان پذیر نیست، زیرا چنین بتنی به ان

را کمتر در نظر  w/c اما در همین محدوده باز هم هر چه دهند./. افزایش می6/. الی 4را تا  w/c لذا

رده و نهایتا کند، جا اشغال کآب که در واکنش شیمیایی شرکت نمیبگیرند، بهتر خواهد بود. زیرا مازاد 

حال از حجم مفید نی در هر کند، یعایجاد میشود و یا تبخیر شده و فضاي خالی یا در بتن محبوس می

  .)1393، (مستوفی نژاد کاهدبتن می

  

  بت آب به سیمان کمتر:محاسن استفاده از نس -1-4

  افزایش مقاومت فشاري و کششی بتن. 1

(زیرا هر چه آب کمتري مصرف شده باشد، فضاي خالی کمتري در  بندي در بتنبافزایش خاصیت آ. 2

  براي عبور آب وجود خواهد داشت)هاي کمتري شده و در نتیجه روزنهبتن ایجاد 

  (به دلیل محدودتر شدن فضاهاي خالی) کاهش جذب آب. 3

  ریزيهاي متوالی در بتنپیوستگی بهتر بین الیه. 4

  (چون سطح تماس میلگرد و بتن بیشتر خواهد بود) گی بین میلگرد و بتنافزایش چسبند. 5

هاي و گرم شدن هاي متوالی و سردخشک شدن (تر و افزایش مقاومت در مقابل شرایط جوي نامساعد. 6

  متوالی)

  کاهش میزان افت. 7



١١٧ 
 

  خزشکاهش میزان . 8

  کاهش میزان آب انداختن بتن. 9

  هاکاهش امکان جداشدن دانه. 10

  

  ب به سیمان بیشتر:آمزیت استفاده از نسبت  -1-5

w/c 10است که اکثرا  یی بیشتر است. جاي بسی تاسفن روانی و کارآفقط یک حسن دارد و آ دزیا 

بیشتر استفاده  w/c(کارایی باالتر) شده و از  کمتر) فداي این یک حسنw/c(ناشی از  مزیت قبلی

یادتر کرده و بدین تر باشد، آب بتن را زه در کارگاه کارکردن با بتن راحتشود. یعنی فقط به لحاظ آنکمی

  ).1394، (مستوفی نژاد کنندفراهم مین سخت شده آتی اي را براي بتهاي عدیدهترتیب نارسایی

  /. امکان پذیر نیست.4کمتر از w/cتوجه شود که در هرحال کارکردن با بتنی با 

  

 بتن تازه: -1-6

بتنی است که تازه ساخته شده و داراي خاصیت روانی یا پالستیسیته است. مهمترین مسئله در بتن 

 تازه میزان کارآیی آن است.

ي سهولت ریختن و کارکردن با بتن. هر چه ریختن بتن عبارت است از درجه آییتعریف کارآیی: کار

است و هر چه کار کردن با بتن تر باشد بتن از کارآیی باالتري برخوردار دهتازه و کارکردن با آن سا

ي که براي مشخص کردن درجهتر یا کمتر است. آزمایش استاندارد آن پایینیی تر باشد کارآسخت

  شود، آزمایش اسالمپ است.به کار گرفته می  کارآیی

  

  مخروط ناقص آبرام مخصوص آزمایش اسالمپ -1-1شکل
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کنند. هر الیه را ویبره میدهند و با میله ه را در سه الیه در مخروط جاي میبراي آزمایش، بتن تاز

دهند. بتن پس از بیرون آمدن از قالب و مخروط را به سمت باال حرکت می سپس سطح آن را صاف کرده

تواند نامند. این افت میمتر را کارآیی میکند. میزان این افت بر حسب سانتیمقداري افت میمخروطی، 

متر را سی سانتی توانیم اسالمپ صفر تانظري می از صفر تا سی سانتی متر تغییر کند. یعنی به صورت

متر انتخاب شود. سانتی 10الی  5ي ن آرمه اسالمپ باید در محدودهمعموال براي کارهاي بت داشته باشیم.

 5الی  2ي تور یا با آرماتور کم) در محدوده(بتن بدون آرما عدد اسالمپ براي کارهاي عادي بتنی

ریزي ور زیاد باشد یا از پمپ براي بتنهاي استثنایی که تراکم آرماتحالت شود. درمتر انتخاب میسانتی

گیرد. بدیهی است هر چه اسالمپ متر نیز مورد استفاده قرار میسانتی 12الی  10شود، اسالمپ اده استف

  کمتري انتخاب شود، خواص مطلوب بتن در بتن سخت شده، بهتر خواهد بود.

  

  بتن تازه به وجود آید: بعضی از مسائلی که ممکن است در -1-6-1

  آب انداختن:الف) 

ریزي و پرداخت کند که پس از بتني ظاهري اینگونه تجلی میپدیدهآب انداختن بتن از نظر یک 

هاي شود. این آب از قسمته به سیمان، روي سطح بتن ظاهر میي نازك آب آغشتسطحی بتن، یک الیه

هاي سطحی باال آمده و در مسیر خود احتماال مقداري ن به دلیل خاصیت موئینگی به قسمتزیرین بت

هاي باالیی بتن، مقدار آب موجود، از آبی که کند. لذا در قسمتشسته و همراه می ن را نیز با خودسیما

در طراحی در نظر گرفته شده بیشتر خواهد شد و برعکس، در قسمت هاي پایینی بتن مقدار آب کمتر 

  خواهد گردید.

  مشخصات نامطلوب بتن آب انداخته به شرح زیر است:

  مقاومت مطلوب و مورد نظر نخواهد رسید. پس از سخت شدن نامرغوب بوده و به .1

هاي ترافیکی شدن) به مرور زمان و با استفاده سخت( ي رویی بتن آب انداخته، پس از سفت شدنالیه .2

ي یی ناصاف شده و پدیدهآید و به این جهت سطح رور شده و به صورت گرد و خاك در میاز آن، پود

ي ضعفی براي شرایط یخ زدگی و اوال بدنما شده و ثانیا نقطهتنی چنین ب افتد.اتفاق می "پودر شدگی"

المقدور از ایجاد آن جلوگیري ي بسیار نامطلوبی است و باید حتیهوازدگی خواهد بود. آب انداختن پدیده

کنند با زیاد ماله کشیدن بر روي سطح بتن، یک قشر آب در سفانه بعضی از استادکاران سعی میکرد. متا

  کند.هاي اساسی براي بتن ایجاد میضعفنند، غافل از اینکه این عمل سطح ایجاد ک
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یی و اسالمپ کم در کنار مپ بیش از حد است. بنابراین کارآدلیل در آب انداختن بتن، اسالمهمترین  

ي بیش از حد و  رهدهد. دالیل دیگري از جمله ویبحتمال آب انداختن را نیز کاهش میمزایایی دیگر، ا

  دهد.مال آب انداختن بتن را افزایش مینامناسب بودن دانه بندي، احتنیز 

  

  ها:جدا شدن دانه ب)

هاي درشت افتد. به این ترتیب که دانهایی است که در بتن تازه اتفاق میهها از پدیدهجدا شدن دانه

شوند. منتقل میهاي ریزتر به سمت باال کنند و دانهشست کرده و به سمت پایین حرکت میمخلوط ن

  خورد.بندي به هم میخود را از دست داده و توزیع دانهبنابراین بتن حالت یکنواختی 

شود و ناظرین و مهندسین کارگاه ي نامطلوب محسوب میها در بتن تازه یک پدیدهجداشدن دانه

ري نمایند. بتنی ود جلوگیهمواره باید سعی کنند تا از عواملی که ممکن است منجر به بروز این حالت ش

  هاي آن جدا شده از نظر مقاومت فشاري و خمشی ضعیف شده و به حد مطلوب نخواهد رسید.که دانه

ها در بتن تازه اسالمپ باال و بیش از حد است. دالیل دیگر از قبیل مهمترین دلیل جداشدن دانه

اع نیز تور، ریختن بتن از ارتفي بیل یا ویبراه وسیلهویبره بیش از حد، جا به جا کردن بتن در قالب ب

ها ها ممکن است به جدا شدن دانهجر شود. انبار کردن نامناسب دانهها منممکن است به جدا شدن دانه

قبل از ساخت بتن، احتماال عدم وجود دانه بندي یکنواخت و صحیح در بتن ساخته شده منجر شود. به 

اگانه ماسه در کارگاه به صورت مجزا و در پریودهاي جدهاي شن و کردن دانه همین جهت الزم است انبار

  .)1394(مستوفی نژاد  صورت گیرد

  

  :ها در بتندانه -1-7

ن ترتیب منطقی خواهد شود. بدیهاي سنگی اشغال میبتن توسط دانه درصد از حجم 80تا  70بین 

با این وجود بسیاري از ها نقش عمیق و اساسی در خصوصیات و عملکرد بتن داشته باشند. بود که دانه

توجه ننموده و آن را فقط ها در بتن ران صنعت بتن، به نقش اساسی دانهمهندسین و دست اندرکا

ها از جمله شکل، ي خصوصیات دانهپندارند. همهتن و کم تاثیر از نظر خصوصیات میم بي حجپرکننده

گذارند. ثیر جدي میو عملکرد بتن تاي آن، در رفتار هدهندهاي تشکیلتخلخل و کانی اندازه، جنس،

یر باشند. امروزه بسیاري از تاثاوم، پایدار و از نظر شیمیایی بیباید مقهاي مصرفی در بتن اصوال دانه

چ گونه تغییر شکل، از منابع بدون هی ن استطبیعی هستند که ممک هاي مصرفی در بتن از سنگدانه
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هاي درشت و یا قطعات سنگ در شکستن و خرد کردن شنوند، و یا با اي تامین شي رودخانهقرضه

هاي ي دانههاي سنگی به دو دستهشوند. دانهمصرف در بتن تبدیل میهت شکن، به ابعاد مناسب جسنگ

ها در هاي ریز و درشت به کل دانهشوند. نسبت وزنی دانهماسه تقسیم میهاي ریز یا درشت یا شن و دانه

هاي ریز و درشت، الک ي دانهدرصد متغیر باشد. مرز اندازه 60تا  40ت بین متعارف ممکن اسهاي بتن

ي آني شبکهاست که اندازه 14استاندارد نمره 
�

��
هاي متر است، به طوري که دانهمیلی 76/4اینچ یا   

شوند. از طرفی ، شن محسوب می4ي هاي مانده روي الک نمره، ماسه و دانه4 يوري از الک نمرهعب

  متر باشند./. میلی75ي ریز نباید کوچکتر از هادانه

  

  ها:مقاومت و سختی دانه تمیزي، -1-8

هاي سیمان و الي نبوده و آلوده به ناخالصی ها باید کامال تمیز باشند، یعنی همراه با خاك یا گلدانه

غالبا از سیلت و رس هستند، ) که 200ي (گذرنده از الک شماره متر/. میلی75نباشند. ذرات ریزتر از نیز 

ل دانه با خمیر سیمان جلوگیري پیوند کام ها قرار گرفته و ازنرمی هستند که روي دانه گردوغبار

درصد است. هم چنین  1هاي درشت انهمتر براي د/. میلی75ان مجاز ذرات ریزتر از کنند. حداکثر میزمی

درصد براي بتن تحت سایش و  3براي دانه هاي ریز، /. میلی متر 075حداکثر میزان مجاز ذرات ریزتر از 

  درصد براي سایر موارد است. 5

ها اکثرا به صورت سطحی بوده و ممکن است همراه با مواد سولفاتی و هاي شیمیایی در دانهآلودگی

هاي آنی ممکن است گیرش سیمان و سخت شدن بتن را به تاخیر انداخته و ناخالصیکلراتی باشد. 

برگ درختان یا اجزاي متالشی  ها در محل نامناسب و در مجاورتتن را کاهش دهند. اگر دانهاومت بمق

ي گیاهان پوشیده باشند ممکن است به مواد شیمیایی نیتراتی آلوده شوند. توجه شود که اصوال شده

قابل توجهی د، بلکه تا حد کنخاك و گل و الي را از آن جدا می شستشوي مناسب دانه، نه تنها گردوغبار،

  نماید.یمیایی سطحی را نیز از آن دور میهاي شآلودگی

بندي بتن را به ها نقش باربري و اسکلتنهجا که دایکی نیز باید مقاوم باشند. از آنها از نظر مکاندانه

قابل تنش، زود شکسته و در متنش هستند، در صورت مقاوم نبودن  عهده دارند و عامل اصلی در انتقال

 ها مقاومت مناسبی از خود نشان نخواهد داد.ند بنابراین بتن ساخته شده با آنشومی متالشی
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  شوند:دسته تقسیم می 3ها در از نظر سختی و مقاومت، سنگ

گرانیت، کوارتزیت، آندوزیت و اي سیلیسی از قبیل ههاي سخت و مقاوم: شامل اکثر سنگسنگالف) 

  بازالت.

هاي آهکی از قبیل سنگ آهک، دولومیت، مرمر و (متوسط): شامل اکثر سنگ سختهاي نیمهب) سنگ

  تراورتن.

  ).1394، مستوفی نژاد( یل و سنگ رسهاي رسی از جمله شهاي سست: شامل سنگج) سنگ

  

  مواد زیان آور در دانه ها: - 1-9

 سنگ و لیگنیتذغالهاي رسی، ذرات سست، چرت، آور و از جمله کلوخهها باید فاقد مواد زیاندانه

هاي اي در دانهاي و کلوخهذرات سست ممکن است به صورت توده (نوعی ذغال سنگ) باشد. و رس و

ي رس و ذرات سست در نزدیکی سطح دانه قرار گیرند، وجود داشته  باشند. اگر توده سنگی طبیعی

اي رسی، ذرات سست و هجاد حفره شوند. به طور کلی کلوخهممکن است تحت تاثیر ترافیک باعث ای

بتن شوند. از  هاییقسمت گذاشته و ممکن است باعث جهیدگیت بر کارایی بتن و دوام آن تاثیر چر

هایی لکهت و سایر مواد مشابه سبک، بر دوام بتن تاثیر گذاشته و ممکن است همچنین ذغال سنگ، لیگنی

انداردها معموال درصد بتن شوند. است هایی از، و نیز باعث بیرون جهیدگی قسمتبرسطح بتن ایجاد کنند

/. 5دود ت را حسنگ و لیگنیدرصد، و درصد مجاز ذغال 3ا حدود هاي رسی و ذرات سست رمجاز کلوخه

  ).1394، مستوفی نژادکنند (درصد تعیین می

  ها:زدگی دانهمقاومت یخ -1-10

ده در این صورت بتن ساخته ش ها باید در مقابل یخ زدن و ذوب شدن مقاوم باشند، درغیردانه

خواهد شد. مقاومت در برابر  پذیر بوده و رفته رفته متالشیها آسیبي دانههاي یخ زدگی از ناحیهسیکل

هاي یخ زدن و ذوب شدن به عواملی هم چون میزان تخلخل دانه، نفوذپذیري دانه و پتانسیل جذب سیکل

  آب آن، و نیز مقاومت کششی دانه بستگی دارد.

هاي بتنی در زدن و ذوب شدن، ممکن است در رویههاي یخ ها در مقابل سیکلمقاومت پایین دانه

ایجاد کند. ترك هاي  Dخاصی به نام ترك خوردگی سال، ترك خوردگی  4تا  3بندان، پس از معرض یخ

D ایجاد  ي بتنیرزهاي عرضی و طولی موجود در رویهاصل نزدیک و موازي با دبه صورت ترك هاي با فو
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شده و بعدا از طرف درز به سمت مرکز پانل رویه گسترش می یابد، به طوري که در نهایت به شکل حرف 

  .)1394، مستوفی نژاددر می آیند ( Dانگلیسی 

 

  : آوري بر مقاومت فشاري بتنتاثیر عمل -1-11

در آن دما،  وگیرد ی آن هیدراتاسیون سیمان انجام میآوري، روشی است که در پاز عمل منظور

آب گرم آن را عمل آورد. و یا توان بتن را درون آب سرد قرار داد، یا با شود. مثال میرطوبت و... کنترل می

آوري دن آن کمک کرد. در کل هدف از عملورآخار آب گرم به عملتر توسط بهاي پیشرفتهبا روش

  اشد.ببراي انجام هیدراتاسیون کامل می رساندن آب به خمیر سیمان

یون به مقدار درصد کاهش یابد، هیدراتاس 80وقتی که رطوبت نسبی در داخل منافذ به کمتر از 

  درصد حفظ گردد. 80یابد. پس بهتر است مقدار رطوبت در بتن، در حد قابل توجهی کاهش می

توسط آب خود مخلوط  آوري طبیعیگیرد. عملدو صورت مصنوعی و طبیعی انجام میآوري به عمل

آوردن بهتر بتن است. بهتر ، ایجاد محیط مناسب براي عملآوري مصنوعیگیرد ولی عملانجام می بتن

باعث ایجاد ترك در مخلوط بتن  گذارد و همنکند، زیرا هم به مقاومت اثر می است که رطوبت افت

  شود.می

درون آن از رطوبت به دور گیرد. و سطح خارجی در معرض رطوبت قرار میدر بتن معموال، فقط 

خامت پوشش بتن این وري دارد و لیکن به علت ضآشده در یک تیر مسلح نیاز به عملاست. بتن واقع 

هاي نازك دوري از رطوبت خیلی نگران کننده نیست و افتد. به همین دلیل در مورد سازهعمل اتفاق نمی

  .دآینم قسمت هاي آن به خوبی به عمل میبا عمل آوري، تما

هاي خارجی بتن، تاثیر زیادي بر عدم خوردگی فوالدها در بتن مسلح دارد. گرچه نفوذپذیري قسمت

ل هم، چنین حالتی به البته هیدراتاسیون کامل براي کسب مقاومت نهایی بتن مورد نیاز نیست و در عم

 آید مهم این است که تا حد امکان هیدراتاسیون را زیاد کنیم.سختی پیش می

  

  هاي عمل آوري:روش 

 شوند، در روشآوري غشایی تقسیم میآوري مرطوب و عملآوري به دو دسته، عملانواع عمل 

مانی تواند توسط بتن جذب گردد. در این روش سطح بتن دائما از زمرطوب، هدف تامین آبی است که می
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توان مرتبا سطح بتن می گیرد. براي این منظورکند در معرض آب قرار میکه براي بتن مشکل ایجاد نمی

ادن گونی هاي دیگر، قرار دز آب یا خاك مرطوب قرار داد. روشاي اآبپاشی کرد و یا بتن را زیر الیهرا 

سطح بتن را مرطوب نگه دارند. باید به این نکته  به طور مدام هاي آب است کهخیس یا استفاده از لوله

ادي نباشد که به بتن صدمه بزند. همچنین دماي آب ریزیم حاوي موکرد که آبی که روي بتن می توجه

  باشد.گراد میي سانتیدرجه ACI، 11طبق پیشنهاد 

بر مبناي جلوگیري از افت رطوبت از سطح بتن قرار  است که آوري غشاییهمان عملدر روش دوم، 

هاي منظور از ورقهته باشد. براي این دارد. بدون اینکه امکان نفوذ آب از خارج به داخل بتن وجود داش

  کنیم.لن یا کاغذهاي تقویتی استفاده میاتیپلی

باشد. بسته به عوامل محیطی نظیر یخ زدگی، آوري می، زمان عملآورياز عوامل مهم در عمل

هاي ست. در استانداردهاي متفاوت زمانهاي متفاوتی پیشنهاد شده ا... زمانخورنده وموادشیمیایی 

ها از آزمایشاتی که بر ي قابل توجه این است که این زمان. نکتهتوصیه شده استبینی و گوناگون پیش

  یرد به دست خواهد آمد.گهاي متفاوت انجام میيها یا عمل آورروي نمونه

آوري سیار مهم است. چرا که معموال عملآوري بعملقابل توجه دیگر این است که اجراي  ينکته

 شود.وال چنانچه شاید و باید اجرا نمیخورد و معماجرا به مشکالت بر میشود ولی در خوبی پیشنهاد می

  

هاي حاوي ر برخی خواص مکانیکی و دوامی بتنتاثیر عیار سیمان ب - 1-12

  میکروسیلیس:

هاي عمرانی مورد وان یکی از مصالح پرمصرف در سازهبتن با طراحی و اجراي مناسب، همواره به عن

و انتقال نیروي وارد به سازه  هاء بتن که نقش چسباندن سنگدانه. مهمترین جزاستفاده قرار گرفته است

باشد. میزان عیار سیمان در مخلوط بتنی تاثیر باالیی بر سیمان می کندبتنی به تمام اجزاي آنرا ایفا می

ط مهاجم از مقاومت و رفتار مکانیکی بتن از یک سو و نفوذپذیري و به ویژه رفتار دوامی بتن در برابر محی

عیار  هایی را براي حداکثر و حداقلهاي مختلف محدودیتنامهوي دیگر دارد. به همین دلیل آیینس

ي مان فقط یک عامل درجهها به سیاند. شکی نیست که نسبت سنگدانهسیمان در مخلوط تعیین کرده

سیمان، مخلوط با سیمان دوم در مقاومت بتن است. اما مشاهده شده است که در یک نسبت ثابت آب به 

. مطالعات مختلفی نشان داده است )1954، 9تر مقاومت بیشتري ایجاد می نماید (امتروي و شاکالكکم

                                                             
1. Emtroy & shacklock 
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اختالط بتن،  که دریک نسبت ثابت آب به سیمان، با افزایش عیار سیمان در مخلوط، بسته به طرح

تنش خمیر، طول مسیر ترك ناشی از  . با افزایش)2007و همکاران،  1یابد (دشپندمقاومت بتن کاهش می

یگر بار یاز به انرژي کمتر و یا به عبارت دیابد، که در نتیجه نتنش فشاري براي شکست بتن کاهش می

در یک میزان تخلخل ثابت، افزایش حجم خمیر موجب  اند کهها نشان دادهکمتر براي شکست دارد. آن

 .)2005، 2(کولیاس و جورجیو گرددیر میسنگدانه و خمافزایش حفرات در خمیر و ناحیه مشترك 

گردد. که در نتیجه آن شدگی بتن میها، موجب افزایش جمعافزایش حجم خمیر و کاهش سنگدانه

اومت کاهش و یابد. که در نتیجه آن مقکاهش میافزایش یافته و پیوستگی بین سیمان و سنگدانه  هاترك

یمان پایین ). این پدیده به ویژه در نسبت آب به س2007 دشپند و همکاران،( یابدنفوذپذیري افزایش می

فزایش سیمان، علت کاهش تخلخل در خمیر را، با ابرخی از مطالعات دهد. بیشتر خود را نشان می

. در یک نسبت آب به سیمان ثابت، افزایش عیار سیمان به )2007، 3(رگیتر و رزیسی دانندمقاومت می

با بررسی سه نسبت  )2008( و همکاران 4چی سان پونباشد. آقاي می معناي افزایش سهم آب در مخلوط

 A/Cاند که با افزایش تنیده دریافتههاي پیشها به سیمان  برخواص بلوكنگدانهس 6و 4، 3نسبت 

ها، مقاومت خمیر لت این امر را به مقاومت سنگدانهها عیابد. آنهاي فشاري و کششی کاهش میمقاومت

  اند.ها در مخلوط نسبت دادهگدانهو سنگدانه به علت کاهش حجم سن ن خمیرو چسبندگی بی

و همکاران در سال  5. تحقیقات شیناندرا گزارش نموده یمتفاوت روندبا این وجود مطالعات معدودي 

کعب، متر مکیلوگرم بر سانتی 500تا  200از  عیار سیماننشان داده است که با افزایش  2003سال 

ي ذرات سیمان ند که به علت باال بودن سطح ویژهاها ادعا کردهیابد. آنافزایش میمقاومت فشاري بتن 

تر رفته و در نتیجه بتن چگال بتن باالتري نسبت به سایر اجزاي مخلوط، با افزایش عیار سیمان، دانسیته

مشاهده شد  ود. همچنینربا افزایش عیار سیمان باالتر می همین علت مقاومت فشاري نیزبه شود. و می

شود که علت احتمالی این امر را کاهش تخلخل افزایش عیار سیمان دچار کاهش می که جذب آب بتن با

همچنین با توجه به  .)2010، 6چونگ و کومار سین (ران اندافزایش ذرات ریز سیمان بیان کردهبتن با 

در تالش براي رفع اینکه بتن معمولی داراي نقاط ضعفی است و همواره دانشمندان علم تکنولوژي بتن 

اند. هاي بتن بودهي خواص بتن یا به اصطالح افزودنیکنندهبا استفاده از مواد اصالح هاي بتنضعف

اي یافته هاي خواص بتن کاربرد ویژههکنندن یک سوپر پوزوالن در میان اصالحمیکروسیلیس به عنوا

                                                             
2. Deshpande 
3. Kolias & Georiou 
1. yegiter and rezici 
2. chi sun poon 
3. shain 
4. Ransinchung and kumar 
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است، مطالعات انجام شده حاکی از این است که افزودن یا جایگزین کردن میکروسیلیس به جاي سیمان 

فوآت  کند. آقايو دوام بتن ایجاد می نفوذپذیريچه بر خواص مکانیکی و چه  بهبود قابل توجهی

الیاف فلزي بر رفتار مکانیکی با بررسی تاثیر متقابل میکروسیلیس و  2008و همکاران در سال  1کوکسال

ر هاي پر مقاومت دریافتند که استفاده از میکروسیلیس هم موجب افزایش خواص مکانیکی بتن نظیبتن

این  دلیل برد، آنهاي بتن را باال میشود و هم مدول االستیسیتهمقاومت فشاري و کششی و خمشی می

الی بین خمیر ي انتقلیس که موجب افزایش مقاومت ناحیهگی میکروسیامر را تاثیر خاصیت پرکننده

با افزودن  2004اران نیز در سال و همک 2جی.ام.آر دوتو آقاي. اندبیان کرده شودسیمان و سنگدانه می

لح شدند و علت این بهبود میکروسیلیس به بتن متوجه بهبود خواص فیزیکی و مقاومت خوردگی بتن مس

 پوزوالنی میکروسیلیس دانسته اند. را خواص پرکنندگی و

  

  اي:دانه بندي مصالح دانه -1-13

بندي مصالح براساس منحنی ها از نظر ابعاد است. دانهي توزیع دانهبندي به معناي نحوهدانه

ها از نظر ي توزیع دانهنحوهبندي در حقیقت یک منحنی است که شود. منحنی دانهبندي مشخص میدانه

رد ي موشن یا ماسه و یا مخلوط شن و ماسهبندي، ابتدا کند. براي تنظیم منحنی دانهابعاد را تعیین می

متداول مورد استفاده  هاي استاندارددهند تعداد الکهاي استاندارد عبور مینظر را انتخاب نموده و از الک

ي ماسه، یک الک به عنوان الک در محدوده 5عدد است، که  9ت و درش اي ریزبندي مصالح دانهدانه در

بندي، ابتدا مقدار مشخصی قرار دارد. براي رسم منحنی دانه ي شنالک در محدوده 3و ماسه و مرز شن 

دهند. مقدار مصالح مورد آزمایش براساس هاي استاندارد عبور میها را وزن کرده و از روي الکاز دانه

 اگر ي مورد بررسی داشته و مثالترین بعد دانه در محدوده، بستگی به بزرگASTM C136استاندارد 

متر باشد، حداقل مصالح آزمایش به ترتیب میلی 5/37یا  25، 19، 5/12، 5/9 ،76/4ترین بعد دانه بزرگ

ها که غالبا به ي الکشود. ارتعاش مجموعهکیلوگرم انتخاب می 15یا  0/10، 0/5، 2، ./0/1/. ، 3برابر با، 

درصد  1، بیش از دقیقه 1یابد که در طول زمان می جا ادامهشود، تا آني دستگاه لرزاننده انجام میوسیله

 هاي مانده روي هر الک تعیین شده و درصدک از آن عبور نکند. سپس وزن دانهي روي المواد باقی مانده

درصدهاي مانده روي هر الک  گاه مجموعشود. آنمی آن نسبت به وزن کل مصالح مورد آزمایش محاسبه

  گردد تا درصد رد شده از آن الک به دست آید.کسر می 100درصد تجمعی)، از ( ترهاي باالو الک

                                                             
5. fuat koksall 
3. J.M.R.Dotto 
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هایی و سطح دانه ا خمیر سیمان پر شود؛هایی است که باید بمیزان حفره گرها در حقیقت بیانبنديدانه

حداکثر حجم اشغال شده  بندي آن است کهن پوشش داده شود. هدف تئوري دانهکه باید با خمیر سیما

ها ایجاد شده است. این دانهي ترین سطح ظاهري براي مجموعهها فراهم شود؛ در حالی که کمتوسط دانه

است که تمام فضاي اشغال نشده با  ستواراهدف به منظور کاهش حجم خمیر سیمان بوده و بر این اساس 

دانه، باید توسط خمیر سیمان پر شود؛ و ضمنا سطح  تمام اجزاي جامد در مخلوط، باید توسط خمیر 

  سیمان مرطوب شده و پوشش داده شود.

  شوند:دي به دو دسته تقسیم میبنهاي دانهمنحنی

  بندي پیوستهی دانهالف) منحن

  (گسسته) ناپیوستهبندي ب) منحنی دانه

  (مستوفی نژاد، تکنولوژي بتن)

  

  مواد افزودنی بتن: - 14- 1

و مقاوم باشد که موارد ذکر شده در بسیاري از مواقع با  پذیر، پایاباید همگن، کارآ، پرداختبتن می

گیري از تجهیزات و افراد ماهر و کارآزموده دست فی و نسبت اختالط مناسب و بهرهانتخاب مصالح مصر

  پذیر خواهد نمود.ها را امکاني شیمیایی، دستیابی به این ویژگیهاباشد. استفاده از افزودنیتنی مییاف

 دانه و آب به صورت پودر یا مایع براي اصالحکه به غیر از سیمان پرتلند، سنگ ها موادي هستندافزودنی

طبق نظر دستگاه نظارت، کمی قبل از واند تشدن میند. این اضافهشوخواص بتن به مخلوط بتن اضافه می

اختالط، در حین اختالط و یا قبل از درجا ریختن به مخلوط بتن اضافه گردد. به تعریف دیگر، مواد 

باشند که براي اصالح و بهبود ها میسنگدانه از سیمان هیدرولیکی، آب وه غیر افزودنی اجزایی از بتن ب

  گردد.لوط بتن افزوده میسخت شده، به مخخواص بتن و مالت تازه و 

ي مورد مصرفی، اثر نامطلوب ها روي سیمان و سنگ دانهمطمئن شد که استفاده از افزودنی بایدمی

در طوالنی مدت بروز دهند مانند ایجاد  باشد. ممکن است برخی از اثرات نامطلوب، اثر خود را نداشته

ي ي نامساعد براي حملهیا ایجاد زمینهقطعات بتن مسلح و خوردگی در میلگردهاي مصرف شده در 

گاه نظارت و آزمایشگاه بتن بایست تحت بررسی و مشاوره دستها به بتن، این نوع مشکالت میسولفات

در مخلوط بتن استفاده زمان طور همباید دو افزودنی به ه باشد. تا جایی که مقدور است میداشتقرار 



١٢٧ 
 

بررسی قرار گیرد.  ایست اثرات این دو ماده به روي یکدیگر موردبنشود و در صورت اجبار در این کار می

باشد که در زمان ساخت و اختالط و یا درصد وزنی سیمان می 5وادافزودنی مصرف محداکثر میزان 

  .گردده میدرست پیش از ریختن بتن، به مخلوط بتن اضاف

خواهند داشت به  لی که در بتنهاي شیمیایی براساس نوع تاثیر و کارکرد اصدر حالت کلی افزودنی

  شوند:دسته تقسیم می 7

ها براي افزایش روانی بتن در مقدار آب معین، یا کاهش میزان آب این افزودنی هاي آب:کاهنده .1

  باشد.ها میها و فراروان کنندهروان کنندهها، فوقکنندها هر دو به کار رفته و شامل روانمصرفی و ی

هاي ناپیوسته در بتن، مالت و اختالط ساختاري همگن از ریز حبابها در حین این افزودنی هوازاها: .2

هاي یخ زدن و ذوب شتر و افزایش دوام در برابر سیکلیا خمیر سیمان به وجود آورده و سبب کارایی بی

  شوند.شدن می

سیمان، گیرش بتن را به  گیريیی هستند که با کند کردن روند آبهاافزودنی ها:. کندگیرکننده3

  باشند.ها مینندهها و ناگیرکو شامل دیرگیرکننده اندازندتاخیر می

سبب زودگیر شدن و  گیري سیمان،یی هستند که با تند کردن روند آبهاافزودنی ها:کنندهتسریع .4

ها ها، آنی گیرها و زودسخت کنندهمواد افزودنی شامل زودگیرکننده شوند. اینشدن میزودسخت

  باشند.می

شده و یا ایجاد شوندگی بتن سختزایش حجم در بتن تازه، جبران جمعبراي افها: منبسط کننده .5

  باشند.سازها میکه شامل گازسازها و کف روندرل شده در بتن سخت شده به کار میانبساط بتن کنت

دها یا کنترل آور، محافظت میلگرگرها با کاستن از نفوذ مواد زیانها یا پایادوام بخش ها:بخشدوام .6

هاي خوردگی و بندها، بازدارندهنم بخشد.پایایی بتن سخت شده را بهبود میآور، هاي زیانواکنش

  ها هستند.یی سیلیسی، شامل این تیپ افزودنیهاي انبساط واکنش قلیاکاهنده

و  هاي شیمیایی با کاربرد ویژهاي از افزودنیها دستهاین افزودنی (متفرقه): هاي خاصنیافزود .7

م ها، قوا(التکس)، ضدیخ هوازاها، پیوندزاهاهاي خاص عبارتند از: محدود هستند. برخی از افزودنی

  هاي پمپاژ.کنندهها و آسانبخش

  

  تخریب بتن ناشی از ذوب و انجماد -1-15
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هاي پذیري سازههاي شایع آسیبز علتا یکیی و ذوب مداوم آب درون بتن گتخریب ناشی از یخ زد

  :هستند موثر ذوب و انجمادهاي سرد سیري است. شرایط زیر در رخ دادن صدمات ناشی از بتنی در اقلیم

  سازه تحت تاثیر مداوم سیکل ذوب و انجماد باشد. .1

  .باشد شده -درصد 90 از بیش –زدگی از آب اشباع هنگام یخلل و فرج موجود بتن، در خ .2

 و   اگر خلل و فرج  .کنددرصد انبساط حجمی را تجربه می 15آب در مدت زمان انجماد حدود 

بتن تقریبا در طول انجماد اشباع شده باشند، این انبساط سبب اعمال نیروهاي کششی  در مویینه حفرات

این تخریب تقریبا در تمامی  .گرددسیمان می شده و منجر به شکستگی و ترك خوردگی ماتریس مالت

 و انجماد هايچرخه تعداد به  نرخ پیشرفت آسیب  .دهدبتن از سطوح خارجی به داخل رخ میهاي الیه

، درجه اشباع سازه در طول انجماد، تخلخل بتن، و شرایط قرار گرفتن در معرض تابش نور بستگی بذو

ر تماس با آب قراردارند و دیوارهایی که در معرض ذوب برف یا پاشش آب هستند، دالهاي افقی که د. دارد

 سیب در اثرهاي معمول براي آعبور آب واقع هستند از جمله مکانهاي عمودي که در مسیر دیواره

 نیم یک روزانه گیرد، قرار جنوب سمت از نور تابش معرض در بتن اگر. باشندمیانجماد و ذوب مداوم 

 قرار معرض در با هابتن مقابل، در. کندمی تجربه روز در را ذوب سیکل نیم یک و شب در انجماد سیکل

زمستان، پشت سر گذارده و  هر در را ذوب و انجماد يچرخه یک فقط است ممکن شمال سمت از گرفتن

  .کنندمی تجربه را کمتري مراتب به مخرب وضعیت   در نتیجه

(ترکهایی به شکل حرف  Dذوب به عنوان ترك  هاي ناشی از چرخه انجماد وشق دیگري از تخریب

ذیري پش تخریب در اثر کیفیت پایین، جذبدر این مورد، گستر  .بزرگ دي التین ) شناخته می شوند

ها خوردگی اغلب در گوشهدهد. این نوع تركهاي درشت درمالت سیمان رخ میو استفاده از سنگدانه باال،

 از ايمجموعه آسیبی چنین در. شودمی دیده هااتصال محل در و دالها یا دیوارها حفاظ بدون  هاي و کنج

 سراسر معموال  ) و زندریزد (شوره میقریبا موازي که کلسیت (آهک) از درونشان بیرون میت هايترك

  .شودمی مشاهده کندمی قطع را سازه کنار و گوشه

 مواد از استفاده صراحتا  Bureau of Reclamation)(، دایره بازسازي 1942در سال 

هاي بتنی ساخته ریب سیکل ذوب و انجماد آغاز نمود. سازهور کاهش تخمنظ به بتن، در را هوازاافزودنی

عملیات ساخت آن آغاز  1946 ، که در سال١آنگوستورا سد .بودند  فاقد هوازاشده قبل از این تاریخ 

  د.شده با استفاده از مواد هوازا بوگردید، اولین سد ساخته 
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 In contrary to the inherent durability of concrete, there are so many concrete 

structures that don’t show effective properties against coid and drastic weather. One of the 

most important reason of demolition of concrete in cold region of iran emanate from 

freeze and thaw cycles of concrete. Strength of concrete against freeze and thaw cycles 

depends on and high stress on concrete, especially when water of aggregates becomes 

solid and alters volume of concrete in cold weather. This change in valume creates fine 

cracks in concrete. That finally cause decline in strength and invited numerous 

investigations. The problem becomes more critical when concrete in addition to 

continuous freeze and thaw is placed in destructive environments such as chlorate and 

sulfate. In this study effect of microsilica (0%, 5% and 7.5%) and wollastonite (0%, 5%, 

10% and 12.5%) replaced with cement on four condition of control samples, cyclic 

samples in normal environment, cyclic samples in sulfate environment were investigated. 

Totally 432 samples were created wich were divided into 4 groups of 108. 108 samples 

were measured as control samples at the age of 28, 56 and 74 days (simult aneously with 

completion of cycles of 45, 100 and 150) and three other 108 groups were also subjected 

to freezing and thawting tests according to the ASTM C 666B standard after 45, 100 and 

150 cycles). Compressive strength and ultrasonic testing (dynamic modalus of elasticity) 

of samples after freeze and thaw cycles were considered as a perseverance criteria of 

concrete. In studying the effect of microsilica mixing with wollastonite the highest 

compressive strength was  obtained for 5% microsilica with 5% wollastonite. 
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