تاثیر استفاده از مواد افزودني معدني (دودهسیلیسي ،زئولیت ،سرباره ،پودر سنگ آهک) بر
مقاومت فشاری و مقاومت الکتریکي سطحي بتن خودتراکم با در نظر گرفتن حجم خمیر ثابت.
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خالصه
بتن خودتراکم با داشتن خصوصیات ویژه بتنی کامال همگن بوده و با توجه به لحاظ مقاومت در برابر عوامل تخریب کننده شیمیایی از تفوذ ناپذیری
خوبی برخوردار است .در این تحقیق سعی گردیده با استفاده از مواد افزودنی معدنی موجود در کشور (دوده سیلیسی ،زئولیت ،سرباره و پودر
سنگ آهک) در بتن خودتراکم به صورت جداگانه و ترکیبی در قالب ارائه طرح اختالط به روش حجم خمیر ثابت ،تغییرات مقاومت الکتریکی
سطحی را مورد بررسی قرار دهد .حجم خمیر کلیه طرحها  053لیتر در نظر گرفته شده است .نتایج بدست آمده از آزمایشات مقاومت فشاری ،در
طرح ساخته شده با دوده سیلیسی  %03بیشترین مقاومت فشاری در هر سه نسبت آب به مواد سیمانی را کسب نموده است .مقاومت الکتریکی
سطحی در طرح ساخته شده با سرباره  %03دوده سیلیسی  %8در هر سه نسبت آب به مواد سیمانی بیشترین مقاومت الکتریکی سطحی را به دست
آورده است .در واقع این مواد افزودنی در ترکیب بهترین نتیجه را برای نفوذناپذیری بتن سبب شدهاند وکاهش نفوذ پذیری مستقیما موجب افزایش
دوام بتن خواهد شد.
کلمات کلیدی :بتن خودتراکم ،مقاومت الکتریکی سطحی  ،پوزالن ،دوام ،خواص مکانیکی
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مقدمه
بتن خودتراکم ،شامل بازه گستردهای از طرحهای اختالط میباشد که خواص بتن تازه و سخت شده آن بهه گونههایسهت کهه بهرای کاربردههای

خاص مصرف میگردد .اگرچه مقاومت هم چنهان معیهار اصهلی موفقیهت ایهن بهتن مهیباشهد ،امها ویژگهیههای بهتن تهازه آن ،بسهیار گسهتردهتهر از بهتن
معمولی(متراکم شده توسط لرزانندهها) میباشد .این خواص مطلوب ،باید از محل ساخت تا محل بتنریزی حفظ شوند.
مواد و مصالح به کار رفته در بتن خودتراکم همانند مواد و مصالح به کار رفته در بتن معمولی میباشد .خصوصیات مصالح به کار رفته در یک محدوده
خاص از نظر وزنی ،حجمی ،ابعادی موجب به وجود آمدن بتن خودتراکم با خصوصیات ویژه میگردد .صرف توجه به مقاومت به عنوان یک معیار
برای طرح بتن در محیطهای مختلف و کاربردهای مختلف نمی تواند جوابگوی مشکالتی باشد که در درازمدت در سازههای بتنی ایجاد میگردد .در
نتیجه چند سالی است که مسئله دوام بتن در محیطهای مختلف مورد توجه قرار گرفتهاست .مشاهده خرابیهایی با عوامل فیزیکی و شیمیایی در بتنها در
اکثر نقاط جهان و با شدتی بیشتر در کشورهای در حال توسعه ،افکار و اذهان مهندسان و شیمیدانان را به سمت طرح بتنهایی با ویژگی خاص و با دوام
الزم سوق دادهاست .زمان ،هزینه و کیفیت سه عامل مهم در اجرا میباشد که تاثیر مهمی در صنعت ساخت دارند .هر گونه پیشرفت و یا توسعهای که
باعث بهبود این سه عامل گردد ،همواره مورد عالقه مهندسان عمران خواهد بود .استفاده از بتن خود تراکم یک فرصت سودمند در صنعت ساختمان
برای حل مشکالت بتن ریزی میباشد .بتن خودتراکم یکی از بتنهای خاص میباشد که در دو دهه گذشته به صنعت ساختمان معرفی گردیدهاست و
در حال حاضر میزان مصرف این نوع بتن در دنیا در حال افزایش میباشد.
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مروری بر مطالعات گذشته
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