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ه هاي متفاوت آب بهاي معمولی با استفاده از نسبتبررسی امواج اولتراسونیک در بتن
  هاي مختلفسیمان در تنش
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 دانشکده فنی، دانشگاه گیالنعمران، مهندسی استادیار گروه  1
  دانشکده فنی، دانشگاه گیالنن، اعمرمهندسی گروه دانشجوي کارشناسی ارشد سازه،  2
  
  )2/11/97، نشر آنالین: 2/11/97 :پذیرش، 18/7/95 :دریافت(
 

   چکیده
دهد. در این تحقیق، مورد بررسی قرار میهاي مختلف لتراسونیک را با در نظر گرفتن مؤلفه کرنش در تنشاو این پژوهش، مقادیر سرعت امواج

هاي متفاوت (از حالت بدون بار تا لحظه آغاز ترك خوردگی) تحت بارگذاري فشاري قرار گرفته و سرعت عبور موج هاي بتنی ساخته شده در تنشنمونه
 5/0تا  3/0بین  w/cو  3kg/m 400داراي عیار سیمان هاي مورد بررسی هاي نیرویی مشخص ثبت گردید. نمونهلتراسونیک در بازهوبا استفاده از روش ا

تن هاي تحت بار براي ارزیابی رفتار بها برابر در نظر گرفته شده است که معیار تأثیرگذار در نمونهمتغیر بوده و همچنین نسبت سنگدانه 02/0هاي با گام
اي با هتوان دریافت که نمونههاي صورت گرفته میاهی موشکافانه بر روي آزمونبا استفاده از امواج فراصوت، تغییر نسبت آب به سیمان بوده است. با نگ

دگی) خوراند. تغییرات سرعت موج با افزایش بار، تشدید یافته و در ناحیه بار بحرانی (آغاز تركسنین کمتر، داراي تغییرات سرعت موج کمتري بوده
بعدي چنین نتیجه گرفته شده است که سهها و عیار سیمان، و مشاهده نمودارهاي نسبت سنگدانهیابد. با توجه به ثابت بودن ها افزایش مینظمیبی

  ها با شروع ترك خوردگی ایفا کرده است.نظمیبی ایجادتغییرات نسبت آب به سیمان نقش مؤثري را در 
  

 .منحنی سرعت موجامواج اولتراسونیک، بارگذاري فشاري، نسبت آب به سیمان، بتن معمولی،  :هاکلیدواژه

  
   مقدمه -1

تري براي هاي دقیقمحققان همواره به دنبال یافتن روش
اند. در طی سالیان اخیر، استفاده از امواج بررسی خواص بتن بوده

ارزیابی خواص بتن ازجمله زمان گیرش بتن  براي 1اولتراسونیک
مورد توجه قرار گرفته است که این روش به عنوان روش سرعت 
امواج اولتراسونیک نامیده شده و به عنوان یک روش غیرمخرب 

هاي شناخته شده است. در این روش امواج فراصوت را از نمونه
نند. زمان عبور کموردنظر عبور داده و زمان عبور امواج را ثبت می

حائز  شوندامواج فراصوت که توسط یک مولد الکتریکی تولید می
اهمیت بوده و با استفاده از این زمان و مسافتی که امواج طی 

آید، که با بررسی این دست میهاند میزان سرعت امواج بکرده
هزینه توان خواص بتن را ارزیابی کرد. این روش، کمها میسرعت

باشد که این عوامل مناسب بودن روش قابل انجام میو با سرعت 
دهد یید قرار میارزیابی و تأ مورد بحث را از هر جهت مورد

)Bungey  ،؛ رنجبر و همکاران، 1378؛ نویل، 2006و همکاران

                                                
1. Ultrasonic 

کاربرد روش اولتراسونیک در  ).1385 ،؛ رنجبر و همکاران1387
  ده است.ارزیابی مراحل گیرش توسط محققان زیادي انجام ش

Reinhardt  وGrosse )2004(  مالت را مورد بررسی گیرش
و زود سخت  Iقرار دادند. مطالعات بر روي دو نوع سیمان تیپ 

انجام  6/0و  55/0و  5/0سه نسبت آب به سیمان شونده و با 
، سرعت اولیه Iگرفت. نتایج نشان داده است که در سیمان تیپ 

طور هساعت ب 2از گذشت  بوده که بعد m/s600امواج در حدود 
ساعت براي هر سه  24که در زمان یابد تا اینناگهانی افزایش می

ثیر أرسد. در این راستا تمی m/s3500نسبت آب به سیمان به 
نسبت آب به سیمان روي سرعت امواج ناچیز بوده است. در سیمان 

و در  m/s600زود سخت شونده، سرعت اولیه امواج در حدود 
و براي  m/s4200، 5/0ساعت براي نسبت آب به سیمان  24پایان 

و براي نسبت آب به  m/s4000، 55/0نسبت آب به سیمان 
دهد دست آمده است که نشان میهب m/s3400، 6/0سیمان 

سیمان زود سخت شونده به نسبت آب به سیمان حساس است. 
ولتراسونیک را بر و همکارانش کاربرد روش ا Leeدر تحقیق دیگر، 



34-73)، 1399(پاییز  3، شماره 50/  نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، جلد   نژاد، ب. روديزاده موسويح. قاسم. س   

  
  

 

38 

ه اند کدادند. نتایج نشان دادهروي بتن توانمند مورد بررسی قرار 
هاي سرعت زمان براي همه ترکیبات شامل سه قسمت منحنی

شود سرعت در قسمت اول که دوره ساکن نامیده میباشند. می
باشد. در قسمت دوم منحنی با اولتراسونیک بسیار ناچیز میامواج 

سرعت هسرعت امواج اولتراسونیک ب 2هیدراتاسیونتوسعه روند 
که با پیدایش شبکه جامد روند افزایش یابد تا اینافزایش می

دد گریابد که با قسمت سوم منحنی مشخص میسرعت کاهش می
)Lee  ،2004و همکاران(عالوه، ه. بBelie De و همکاران )2005( 

حاوي تسریع  هايگیرش مالترا براي مشاهده روش اولتراسونیک 
ثیر نوع أبررسی کردند. ت 3هاي مختلف براي شاتکریتکننده

سرعت امواج مورد  سیمان، نوع تسریع کننده و مقدار آن بر روي
 IIو تیپ  Iارزیابی قرار گرفت. بدین منظور از دو نوع سیمان تیپ 

، 5/0، 0هاي متفاوت (و همچنین دو نوع تسریع کننده با نسبت
لیتر به ازاي هر میلی 50اکثر مقدار مجاز برابر حد 1و  75/0

 گیريکیلوگرم سیمان) استفاده گردید. نتایج حاصل از اندازه
 سرعت امواج اولتراسونیک نشان داد که هر یک از پارامترهاي در

ریع تستأثیر گذارند. ثیر میأنظر گرفته شده بر سرعت امواج ت
 Iهاي حاوي سیمان تیپ روي مالت اولیه در سنین AIS 4کننده 

که آشکارتر است. درحالی IIاي سیمان تیپ همالتنیز نسبت به 
هاي حاوي سیمان روي مالت بیشتريتأثیر  AIA 5 تسریع کننده

طی تحقیقاتی روي اثر اندازه حداکثر  گذاشته است. IIتیپ 
) mm50و  mm5/12 ،mm19 ،mm25 ،mm5/37ها (سنگدانه

اولتراسونیک در بتن دریافت شده است که سرعت بر سرعت امواج 
هاي بتنی رابطه مستقیمی با امواج اولتراسونیک عبوري از نمونه

اي که با افزایش اندازه گونهها دارند، بهحداکثر اندازه سنگدانه
 Mohammedیابد (ها، سرعت عبور امواج نیز افزایش میسنگدانه

 . )Mahmood ،2016و 
هاي خاص مربوط به شناسایی فرکانس روي بربا مطالعه 

ها و خمیر سیمان در جریان هیدراتاسیون بتن نشان دادند سنگدانه
-ها در محدوده فرکانسکه تشخیص رفتار خمیر سیمان و سنگدانه

و همکاران،  López-Cosmesباشد (پذیر میهاي القایی امکان
با را شدن بتن تازه گیرش و سختکنترل ). در تحقیقی، 2017

ارزیابی کردند  عت انتقال باالسربا  6استفاده از یک روش آکوستیک
تواند سه مرحله را در می گیري سرعت موجو دریافتند که اندازه

وضوح نشان دهد و دوره انتقالی فرآیند هیدراتاسیون بتن تازه به
گیري ضریب میرایی قابل اندازه ، براساس7هافاز هیدرو آلومینات

  ). 2015و همکاران،  Zhangاست (

                                                
2. .Hydratation 
3. Shotcrete 
4. Aluminate Sulphate 
5. Alkaline Aluminate 
6. Acoustic 

 به ANN(8مصنوعی (سرعت موج اولتراسونیک و شبکه عصبی 
 هايبینی اثر مقاومت فشاري در نمونهپیشواسطه تشخیص و 

به کار گرفته شدند. شبکه  LWAC(9اي سبک (بتنی سنگدانه
رعت وسیله سبه بینی مقاومت فشاريعصبی مصنوعی براي پیش

اي که در گونهموج اولتراسونیک مناسب تشخیص داده شد، به
هاي غیرمخرب منجر به توصیف گیريتحقیقات آتی در اندازه

-Tenzaخواهد شد (اي سبک سنگدانهپدیده جداشدگی در بتن 

Abril  ،دانه . در تحقیق دیگري، بتن سنگ)2018و همکاران
تا  30مرجانی در سطحی گسترده از مقاومت فشاري متغیر بین 

گیري شدند. سرعت موج اولتراسونیک، چکش مگاپاسکال قالب 75
روزه انجام  90و  28اشمیت و آزمایش مقاومت فشاري در سن 

آوري، تأثیر بسزایی بر شدند. نتایج نشان دادند که سنین عمل
). 2018و همکاران،  Tanمنحنی مقاومت آزمایش دارند (

هاي انجام شده روي که آزمایش اولتراسونیک در پژوهشازآنجایی
ي ااند و شرایط واقعی بتن سازهبتن در شرایط بدون بار انجام شده

کنند، لذا با استفاده از روش اولتراسونیک تحت بار را بیان نمی
توان به درك رفتار بتن و یافتن میزمان با فرآیند بارگذاري هم

جایی جهت پایش هالگوهاي مستقل از پارامترهاي نیرو و جاب
کارگیري هها کمک کرد که در این پژوهش با بسالمتی سازه
بعدي، سرعت امواج اولتراسونیک به صورت تابعی از نمودارهاي سه

  ارائه شده است.هاي مختلف هاي بتن در تنشکرنش
  
  آزمایشگاهیپژوهش  -2
  خصوصیات مصالح -2-1

 II ، سیمان تیپپژوهشسیمان مورد استفاده در این 
(Moderate Sulfate)  کیلوگرم بر  3150با وزن مخصوص

باشد که از محصوالت کارخانه سیمان دیلمان است. می مترمکعب
قبول، آب شرب بوده و آزمایش شیمیایی آب مورد استفاده قابل

). مصالح سنگی 1378است (نویل، خاصی روي آن صورت نگرفته 
کیلوگرم بر  70/2اي بوده که شن با وزن مخصوص از نوع رودخانه

 64/2و ماسه با وزن مخصوص  77/0مترمکعب و درصد جذب آب 
-اند. در دانهبوده 73/1کیلوگرم بر مترمکعب و درصد جذب آب 

  نامهبندي هریک از مصالح سنگی مصرفی الزامات آیین
ASTM C33-03 )ASTM C33-03 ،2003(  در نظرگرفته شده

، که 3R –P10 10کننده نسل سوم فرکوپالستاست. از فوق روان
هاي اصالح شده و محصول شرکت شیمی کربوکسیالتپایه پلی

با  کنندهباشد استفاده شده است. این فوق روانساختمان می
  خواص حفظ اسالمپ بتن در زمان طوالنی تولید گردیده است.

7. Hydroaluminate 
8. Artificial Neural Network 
9. Light Weiht Aggregate Concrete 
10. Ferrocoplast 
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  طرح آزمایش -2-2
  هنامهاي مخلوط بتن معمولی بر مبناي آئینطرح نسبت

ACI 211.1-91 )ACI 211.1-91، 2002(  در نظر گرفتن حداکثر با
هاي مخلوطدر  mm 60و اسالمپ mm 19دانهاندازه اسمی سنگ

کننده با براي حفظ اسالمپ از فوق روان 38/0کمتر از  w/cبا 
عالوه، براي بررسی بهتر نقش آب ب مقدار مناسب استفاده گردید.

 عیار سیمان ثابت فرض ها وبه سیمان پارامترهاي نسبت سنگدانه
متر بوده و هر سانتی 10×10×10ها به صورت اند. ابعاد نمونهشده

  روزه هستند. 90و  28، 7نمونه شامل سنین  9طرح داراي 
  
   روش آزمایش -3

هاي در جهت کاهش خطاي این آزمایش و رسیدن به داده
تر، یک غالف براي نگهداري سنسورهاي دستگاه دقیق

اولتراسونیک طراحی گردید تا هنگام آزمایش از خطاي دست 
-اهگغالف از جنس فوالد و تکیهچهارچوب اصلی جلوگیري نماید. 

) و 1که طبق شکل ( جنس آرتالونهاي سنسورهاي دستگاه از 
شار با ف گاه، سنسورها) با استفاده از فنر موجود درون این تکیه2(

اي روي نمونه گونهها نیز بهمناسب روي نمونه سوار شدند. پیچ
ر د سوار شدند که بدون آسیب رساندن به نمونه، غالف را دقیقاً 

بعدهاي  دهند که سنسورهاي دستگاه در مرکزموقعیتی قرار می
نمونه تکیه داده شوند. براي شروع آزمایش ابتدا مرکز بعدهایی از 

ها را که قرار است سنسورها به آن متصل شوند را تعیین نمونه
اندازه سطح سنسور به گریس آغشته کرده ها را بهکرده و روي آن

داده و سنسورهاي  ها را در غالف ساخته شده قرارو سپس آن
شده در غالف به نمونه ک را از قسمت تعبیهدستگاه اولتراسونی

وصل کرده و مجموعه غالف و نمونه زیر جک بارگذاري قرارداده 
شدند. قبل از بارگذاري، عدد دستگاه اولتراسونیک را قرائت و به 

 شود. در مرحلهثبت می عنوان عدد در شرایط نمونه بدون بارگذاري
ار صفحه بارگذاري قر اي رويگونهگیري کرنش بهبعدي گیج اندازه
زمان با قرائت عدد اولتراسونیک و عدد بارگذاري، داده شد که هم

شود. دستگاه بارگذاري زمان ثبت میعدد کرنش نیز به صورت هم
را روشن کرده و سرعت بارگذاري را روي نرخ ثابتی قرار داده و 

 500هاي اعداد اولتراسونیک و کرنش با میزان بار وارده با گام
زمان طور همبرداري با دقت باال بهلوگرمی توسط دوربین فیلمکی

  قرائت و ثبت گردید.
 

 
 کیاولتراسون دستگاه يسنسورها ينگهدار غالف -1 شکل

 
 

 ابعاد غالف نگهداري سنسورهاي دستگاه اولتراسونیک -2 شکل
 

 ASTM C642 )ASTMآزمایش جذب آب طبق استاندارد

C642 ،2002(  .هاي عملآزمونه ،در این آزمایشانجام گردید-
خانه دماي معینی توسط گرم آوري شده، پس از خشک شدن در

سپس  ).شوند (وزن خشک اولیهمحیط آزمایشگاه توزین میدر 
-روز داخل آب غوطه سهبا ثبت دقیق زمان به مدت تقریباً  هانمونه

-شوند تا به یک وزن ثابت برسند. در طی این مدت در بازهور می
ها با یک هاي زمانی مشخصی، از داخل آب خارج شده و سطح آن

 هايتمامی قرائت شوند.گردد و سپس توزین میپارچه خشک می
انجام  BS1881استاندارد  دستگاه اولتراسونیک با رعایت الزامات

امواج اولتراسونیک با . آزمایش سرعت )BS 1881 ،1986شد (
-PUNDIT )Portable Ultrasonic Nonاستفاده از دستگاه 

Destructive Digital Indicating Tester( در این گرفت.  صورت
کیلوهرتز ارسال  54مطالعه امواج ماوراي صوت با از فرکانس 

  استفاده گردید.
  
 نتایج آزمایش -4
  اينمودارهاي نقطه -4-1

هاي آب به چگالی در نسبت ) با افزایش3اساس شکل (بر
یابد که این اختالف سرعت افزایش میسیمان مختلف سرعت موج 

رسد. با کاهش نسبت روزه به بیشترین حد خود می 28در سن 
ود شاي کمی در ساختار بتن ایجاد میذرهآب به سیمان فاصله بین

کمتر باعث اتصال بهتر بین ذرات  w/cو خمیر سیمان با حضور 
-دهی میکروساختار متراکم میموجود در ساختار بتن براي شکل

 گردد. این امر موجب سهولت انتشار امواج اولتراسونیک شده که
). از 2013و همکاران،  Soltaniدهد (سرعت موج را افزایش می

تر و پیوندهاي با ایجاد ساختار متراکم w/cطرف دیگر کاهش 
ري را تتري را نیز ایجاد کرده که خلل و فرج کمتر، بتن چگالقوي

شود که دیده می گونه) همان4ل (در شک .در ساختار خود دارد
در افزایش مقاومت تأثیر  3/0تا  5/0کاهش نسبت آب به سیمان از 

 15(از  % 300توان افزایش حدود گیري داشته که میچشم
مگاپاسکال در نسبت  47هاي باال با مقاومت مگاپاسکال در نسبت

 ) مشاهده نمود.3/0آب به سیمان 
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 چگالی -سرعت موج اولتراسونیک -3شکل 
 

 
 

 مقاومت فشاري -سرعت موج اولتراسونیک -4شکل 
 

شود آنچه که از نتایج آزمون اولتراسونیک برداشت می
روزه قابل مشاهده است.  28بیشترین تغییرات سرعت موج در سن 

گیري ماتریس سیمان روزه با توجه به فرآیند شکل 7در سن 
واي رسد محتتغییرات شدید ساختاري به نظر می(هیدراتاسیون) و 

ها بر سرعت موج آب درون ماتریس نسبت به اثرات کریستال
بیشترین تأثیر را داشته باشد و در نتیجه تغییرات سرعت موج با 

خوانی چندانی ندارد. با توجه به تغییرات نسبت آب به سیمان هم

-بتاً کم میروزه نیز تغییرات سرعت موج نس 90این که در سن 
احتمال این موضوع که در سنین باالتر فعالیت هیدراتاسیون  باشد،

سیده اي رکاهش یافته و ساختار کریستالی به ثبات قابل مالحظه
گردد. در واقع تغییرات مقاومت بعد از این سن باشد تقویت می

رعت توجه سقابلتواند دلیلی بر تغییرات شود میشدت کند میبه
ر همچنین دموج نسبت به تغییرات نسبت آب به سیمان باشد. 

اشد بتر میهاي اولیه که نسبت آب به سیمان پایینبرخی از طرح
-روزه سرعت امواج از نمونه 28هاي شود که در نمونهمشاهده می

-تواند آن باشد که در نمونهباشد. علت میروزه بیشتر می 90هاي 
ان درصدهایی از آب اختالط در نمونه موجود روزه همچن 28هاي 

روزه نرسیده  90هاي سختی و تردي نمونهبوده و ساختار بتن به
ها سرعت توان نتیجه گرفت که در این طرحرو میاست و ازاین

ها به علت داشتن خلل روزه 28روزه نسبت به  90هاي نمونهامواج 
  د.باشنو فرج بیشتر از سرعت کمتري برخوردار می

به سیمان مقدار  ) با افزایش نسبت آب5در نمودار شکل (     
روزه  90اي دارد که این اثر در سن جذب آب افزایش قابل مالحظه

-) می4شود. تغییرات سرعت موج مشابه شکل (اندکی تشدید می
هایی که داراي نسبت آب به سیمان بیشتر هستند، باشد. نمونه

فرآیند هیدراتاسیون به آب بیشتري براي تأمین آب موردنیاز براي 
توجه در این نمودار وجود جذب آب احتیاج دارند. اما نکته قابل

باشد روزه می 28هاي روزه نسبت به نمونه 7هاي بیشتر براي نمونه
تواند نیاز به جذب آب بیشتر در سنین اولیه براي که علت آن می

طی  )C-S-H(تشکیل میکروساختارها و پیوندهاي موجود در بتن 
فرآیند هیدراتاسیون باشد. این عمل حتی با افزایش مقاومت نیز 

، Byforsتواند سبب افزایش سرعت گردد (همراه نیست اما می
که همان  w44روزه روند جذب آب از کد طرح  90). در سن 1980

روزه تغییر کرده و  7هاي باشد نسبت به نمونهمی 44/0نسبت 
  دهند. میمقادیر بیشتري را نشان 

  
  )3kg/mهاي مخلوط بتن (طرح نسبت -1جدول 

  شماره طرح  کد طرح  نسبت آب به سیمان  )3kg/m( سیمان *)kg( آب آزاد  )kg( ماسه )kg( شن
24/988  24/988 120 400  3/0 w30 1 
74/977 74/977 128 400 32/0 w32  2 
24/967 24/967 136 400 34/0 w34  3 
75/956 75/956 144 400 36/0 w36  4 
25/946 25/946 152 400 38/0 w38  5 
75/935 75/935 160 400 4/0 w40  6 
25/925 25/925 168 400 42/0 w42  7 
75/914 75/914 176 400 44/0 w44  8 
25/904 25/904 184 400 46/0 w46  9 
75/893 75/893 192 400 48/0 w48  10 
25/883 25/883 200 400 5/0 w50  11 

  باشد.شده نمیآب آزاد شامل آب جذب*
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در واقع انتظار از میکروساختارهاي بتن این است که با افزایش      
سن و نسبت آب به سیمان براي استمرار فرآیند هیدراتاسیون که 

  هم به خود گرفته، جذب آب نیز افزایش یابد.سرعت کمتري 
نزولی چگالی و روند جذب آب با  ) روند6در نمودار شکل (     

ا هشود. با افزایش سن نمونهافزایش نسبت آب به سیمان دیده می
شود که دوباره روزه کاهش جذب آب مشاهده می 28روزه به  7از 

شود اما روزه افزایش جذب آب دیده می 90با افزایش سن تا 
روزه  28روزه روندي صعودي و از  28روزه به  7تغییرات چگالی از 

کاهش چگالی مشاهده  5/0تا نسبت  42/0روزه از نسبت  90تا 
توان تغییرات ساختاري ماتریس سیمان را عامل ود که میشمی

اصلی تغییرات چگالی دانست. تغییرات ساختاري ماتریس سیمان 
اي است که براي تأمین و ادامه فرآیند هیدراتاسیون نیاز به گونهبه

) در مورد علت آن توضیح 5جذب آب وجود دارد که در شکل (
هیدراتاسیون سبب تشکیل داده شده است. جذب آب و ادامه روند 

شود که نتیجه آن کاهش تخلخل تري میتر و متراکمپیوند قوي
-میها و در نهایت افزایش میزان چگالی را در میکروساختار نمونه

  توان مشاهده کرد.
  

  
  

  سرعت موج اولتراسونیک -نمودار جذب آب -5شکل 
  

  
  

 -در نمودار جذب آب  تأثیر نسبت آب به سیمان -6شکل 
 چگالی

  بعدينمودارهاي سه -4-2
دهد که افزایش سرعت موج با افزایش میزان نتایج نشان می

بار رابطه مستقیم و غیرخطی دارد. همچنین رفتار نمودارها به 
دست آمده هاي از نمودارهاي بشکل منحنی تمایل دارد. نمونه

ارائه شده است. در این نمودار،  )7(در شکل  11مربوط به طرح 
تغییرات سرعت امواج اولتراسونیک و کرنش طولی نسبت به بار 
اعمالی در سنین مختلف نشان داده شده است. با افزایش نسبت 

و رفتار یابد می تدریج افزایشها بهآب به سیمان قوس منحنی
 نگذارند. روند هموار شدپالستیک بیشتري را از خود به نمایش می

 کرنش -هاي تنشها ادامه یافته و در تمامی سنین منحنیمنحنی
اند. افزایش تثبیت کلی خطی از خود نشان داده روندي نسبتاً 

ثابتی را  روند نسبتاً  )=42/0w/c( 7بعدي تا طرح نمودارهاي سه
 8کند اما تغییرات شیب غیرخطی نمودارها در طرح دنبال می

)44/0w/c=( ثیر نسبت آب به سیمان بر تغییرات أبیانگر افزایش ت
هایی که در ابتدا و انتهاي بازه بارگذاري نظمیسرعت موج است. بی

گاهی در ابتدا و تواند به دلیل خطاهاي تکیهشوند میدیده می
هاي شکست مقطع در انتهاي بارگذاري باشد. روند کند ایجاد ترك

دهنده روزه با رشدي نمایی نشان 90افزایش مقاومت در سن 
در  رتتر و با تغییرات سرعت موج خفیفعملکرد بتن با رفتاري نرم

متخلخل این بتن باید یکی از باشد که ساختار بازه بارگذاري می
همچنین براي هر اي دانست. دالیل اصلی در بروز چنین پدیده

که  طرح و منحصراً براي هر سن معادالتی استخراج شده است
رفتار بتن کمک شایانی نماید. معادالت در بینی تواند به پیشمی

پوشانی نقاط با بوده که در هم 2هاي مرتبه ايقالب چندجمله
اختالف دارند که  %4تا  %06/0 معادالت با درجات باالتر به میزان

درصدي در  95باشد. تمامی ضرایب با دقت پوشی میقابل چشم
نماد مقاومت   yنماد کرنش، x اند.شرایط مرزي محاسبه شده

طور باشد. بهمینماد سرعت امواج اولتراسونیک   f(x,y)فشاري و
  ارائه شده است. 11و  8، 7، 1خالصه معادالت چهار طرح 

  )1طرح 
  روزه: 7

)1(                         

  5

7 2

4 2

, 283.7 8.465 10

404.1 3.968 10
3.949 10 12.49

f x y x

y x
xy y

   

  

    
   روزه: 28

5

8 2

5 2

( , ) 2660 3.946 10
327.7 6.835 10
5.904 10 118.1

f x y x
y x

xy y

   

  

                                (2) 
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  روزه: 90

)3                      ( 

  4 6

7 2

5 2

, 1.939 10 5.125 10

2682 8.113 10
1.85 10 62.01

f x y x

y x
xy y

    

  

        
  )7طرح 

  روزه: 7

)4                          (

  5

6 2

2

, 4654 1.773 10

10.98 1.004 10
4394 1.473

f x y x

y x
xy y

  

  

                                  
  روزه: 28

)5                            (

  5

6 2

2

, 3825 1.072 10

8.807 8.987 10
1098 0.2229

f x y x

y x
xy y

  

  

                                    
  روزه: 90

)6                          (

  6

8 2

5 2

, 53.49 2.259 10

1392 2.388 10
3.234 10 107.6

f x y x

y x
xy y

  

  

       
  )8طرح 

  روزه: 7

)7                          (

  5

8 2

4 2

, 3625 1.712 10

17.09 1.431 10
2.004 10 2.528

f x y x

y x
xy y

  

  

     
  روزه: 28

)8                          (

  5

8 2

5 2

, 1240 9.436 10

121.1 9.371 10
6.695 10 124.1

f x y x

y x
xy y

  

  

     
  روزه: 90

)9                         ( 

  5

8 2

4 2

, 4667 2.712 10

142.1 2.608 10
3.368 10 8.873

f x y x

y x
xy y

  

  

    
  )11طرح 

  روزه: 7

)10                          ( 

 
6 2

4 2

, 4201 6816

22.97 5.087 10
1.259 10 10.33

f x y x

y x
xy y

 

  

    
  روزه: 28

)11                          ( 

  5

8 2

5 2

, 4044 6.729 10

333.4 2.701 10
2.437 10 52.05

f x y x

y x
xy y

  

  

    
  روزه: 90

)12                         ( 

  6

7 2

5

, 3822 1.307 10

2059 4.751 10
1.547 10 126.8

f x y x

y x
xy y

   

  

    
  

  
نمودار سرعت امواج اولتراسونیک و کرنش طولی  -7شکل 

   )11نسبت به بار اعمال شده در سنین مختلف (طرح 
  

  یريگنتیجه -4
بعدي تا طرح روند هموارتر و قوسی شکل شدن نمودارهاي سه -1
7 )42/0w/c=(  ًکند اما با تغییراتثابتی را دنبال می روند نسبتا 

-)، این روند شدت=44/0w/c( 8نمودارها در طرح شیب غیرخطی 
ثیر نسبت آب به سیمان بر تغییرات أبیانگر افزایش ت یافته که

  سرعت موج است.
ها با افزایش سن کاهش تغییرات سرعت امواج عبوري از نمونه -2

روزه با اختالف  90طوري که این کاهش سرعت در سن  یابد بمی
  رسد.خود می به حداکثر مقدار %7,5تغییرات 

در افزایش مقاومت  3/0تا  5/0کاهش نسبت آب به سیمان از  -3
را  % 300توان افزایش حدود گیري داشته که میثیر چشمأت

مشاهده نمود. با توجه به نتایج آزمون اولتراسونیک، بیشترین 
  باشند.روزه قابل رؤیت می 28تغییرات سرعت موج در سن 

چگالی افزایش و سرعت  ،سیمانهاي آب به با کاهش نسبت -4
روزه به  28یابد که این اختالف سرعت در سن موج کاهش می

 بیشترین حد خود رسیده است.
براي کلیه سنین بتن، سرعت امواج با کاهش جذب آب رابطه  -5

روزه  28هاي مستقیم دارد و کمترین درصد جذب آب در نمونه
، %52,85ها روزه7مشاهده گردید. (تغییرات درصد جذب آب: 

  باشد).می %65,05ها روزه 90و  %69,42ها روزه28
ها بر روي خطوط بعدي نتایج تمامی طرحدر نمودارهاي سه -6

ک گیرد که بیانگر ارتباط بسیار نزدیمنظمی قرار می منحنی نسبتاً 
و همبستگی باالي تغییرات سرعت موج با تغییرات تنش و کرنش 

کرنش)  -عمود بر منحنی تنش(تغییرات سرعت در محور سوم 
  باشد.می
دست آمده، عالوه بر در ه بعدي بهاي سهبا استفاده از منحنی -7

اختیار گرفتن اطالعات همبستگی مقاومت و سرعت، سرعت موج 
-کرنش قابل پیش -با استفاده از کرنش و تغییرات منحنی تنش

  بینی است.
وزه نشان ر 90و  28، 7معادالت استخراج شده براي سنین  -8

دهند که هریک از پارامترهاي کرنش، مقاومت فشاري و سرعت می
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امواج اولتراسونیک با همبستگی باالیی به صورت جداگانه قابل 
  .بینی هستندپیش

  
  تشکر و قدردانی -3

مؤلفین مراتب سپاس خود را نسبت به مسئولین آزمایشگاه 
ار و سرکبتن دانشگاه گیالن از جمله جناب آقاي مهندس سرمست 

دوست خانم مهندس حاج جعفري و همچنین آقایان مهندس باران
هاي هاي بسیاري در هماهنگیو مهندس طهمورسی که همکاري

  اند، را دارند.این پروژه به عمل آورده
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1. Introduction 

Ultrasonic pulse wave velocities as a non-destructive test method have been utilized for assessing 
concrete properties. Most studies in this context were performed on specimens with no externally applied 
load and only were expressed the pulse wave velocity in terms of other concrete characteristics. Reinhardt 
and Grosse (2004) study showed that pulse wave velocity changes with different water to cement ratios 
for different cement types after 24 hours (Reinhardt & Grosse et al., 2004). The objective of this research 
was to study the pulse wave velocity of structural concrete under real conditions subjected to different 
loading and different intervals of compressive stresses and strains. This can help to have a better 
understanding of concrete behavior and lead to an independent model from load-displacement parameter 
for health monitoring of concrete structures. To this aim, concrete cube specimens were prepared for 
cement content of 400 kg/m3, water to cement ratio from 0.3 to 0.5 with a varying increment of 0.02, and 
equal ratio of fine to coarse aggregate.  

 
2. Methodology 

2.1. Materials properties 
In preparing specimens, type II cement from Deyleman cement factory (SG. 3.15) and river fine (max. 

4.75 mm) and coarse aggregates (max. 19 mm) graded to ASTM C33-03 (2003) were being used. Moreover, 
superplasticizer P10-3R was added to a number of mixes for maintaining the workability of the mixes. 

 
2.2. Design of mixtures 

Mixtures were designed by ACI 21101-91 (2002) having a maximum aggregate size of 19 mm with a 
slump of about 60 mm (superplasticizer was used for mixes with a w/c ratio of less than 0.38). To have a 
better assessment of water to cement ratio, the proportion of fine to coarse aggregate and cement content 
were taken constant in all mixes. Cubic specimens of 10cm were tested for 7, 28, and 90 days. 
 
2.3. Test method  

For minimizing and achieving more accurate data for ultrasonic wave velocity, a resting-place case had 
been designed to hold transmitter and receiver probes in place. After placing the probes and the specimen 
in the compression test machine, ultrasonic wave velocity based on BS1881 (1986) was recorded first for 
specimen with no load. In the next step, the strain gauge was positioned in such a way that the strain 
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measurement was recorded with wave velocity during loading by a highly accurate camera simultaneously. 
Wave velocity and strain measurements were recorded and plotted for a constant loading rate with an 
interval of 500 kg. 

  
)3. Mix design proportions (kg/mTable1 

Design No.  Design Code  w/c  cement waterfree  Sand  Gravel  
1 w30 0.3 400  120 988.24 988.24 
2 w32 0.32 400 128 977.74 977.74 
3 w34 0.34 400 136 967.24 967.24 
4 w36 0.36 400 144 956.75 956.75 
5 w38 0.38 400 152 946.25 946.25 
6 w40 0.4 400 160 935.75 935.75 
7 w42 0.42 400 168 925.25 925.25 
8 w44 0.44 400 176 914.75 914.75 
9 w46 0.46 400 184 904.25 904.25 

10 w48 0.48 400 192 893.75 893.75 
11 w50 0.5 400 200 833.25 833.25 

*Free water or mixing water does not include absorbed water  
   

3. Results and discussion 

3.1. Two dimensional diagrams of strength, density and water absorption with ultrasonic wave 
velocity 

Fig. 1 shows that a considerable increase in strength (300%) occurs with a reducing w/c ratio from 0.5 
to 0.3 at 28 days. The most changes in wave velocity, which was observed for 28 days concrete can be 
attributed to the formation of crystal in the cement matrix. For 7 day concrete, the low wave velocity may 
result due to the existence of water and premature crystallization in the concrete matrix, and for 90 days 
may be due to reduced hydration activity resulting from significant crystalline structure formation in 
concrete.  

 

 
Fig. 1. Compressive strength VS. Ultrasonic wave velocity at different ages 

 

3.2. Three-dimensional diagrams of stress, strain, and ultrasonic wave velocity  

These diagrams (Fig. 3) show that wave velocity increases directly and non-linearly with load increase. 
Moreover, the curve arc increases gradually with an increase in w/c ratios and exhibit more plastic 
behavior. The curve smoothening trend is relatively continued to linear for all ages up to w/c ratio of 0.42. 
The non-linear slope change for the w/c ratio of 0.44 indicates its increasing effect on wave velocity. 
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Fig. 2. Density vs. ultrasonic wave velocity at different ages 

 

Irregularities observed at the beginning and end of the loading range can be attributed respectively to 
support slippage and formation of crack. 

  
 

 
 

(a)                                                                                                                                (b) 
Fig. 3. Ultrasonic wave velocity vs. strength and strain: a) Design 7, b) Design 8 

 

4. Conclusions 
Results show that the smoothening trend of the curve arc is relatively followed by a constant path up to 

a w/c ratio of 0.42 for mix 7. This trend is further intensified for mix 8 (w/c=0.44) by a change in the slope 
of the non-linear curve. Changes in wave velocity are decreased with age increase, which is highest for 90 
days. The results for all mixes in the three-dimensional diagrams indicate a higher correlation coefficient 
between strength and wave velocity. Finally, a high correlation wave velocity prediction relationship 
among parameters has been extracted separately for different mixes at various ages.  
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