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چکیده
ارزيابی مقاومت بتن ،يکی از مسائل مهم در صنعت بتن و سازههای بتنی است .در بیشتر
موارد نمونههايی تهیه شده از بتن در حین اجرا جدا شده ،پس از عملآوری طبق استانداردهای
موجود تحت فشار تکمحوره قرار میگیرند و بر اساس نیروی اعمالی ،مقاومت بتن در سازه
تعیین میشود .مقاومت حداقل بتن را میتوان پیشبینی کرد و با دقتی مناسب تخمین زد؛
اما در موارد بسیاری به داليلی چون عدم اجرای صحیح ،مقاومت بتن سازه با بتن طرح متفاوت
است .از جمله روشهای پذيرفتهشده برای اندازهگیری مقاومت بتن در محل ،میتوان به روش
مغزهگیری اشاره کرد که روشی مخرّب است .ارائۀ روشی غیرمخرّب که بتواند مقاومت بتن را
در سازه تخمین بزند ،در موارد زيادی راهگشا خواهد بود .در اين پژوهش با تهیه نمونههايی
بتنی با طرح اختالط متفاوت ضمن بررسی تأثیر نسبتهای اختالط بر مقاومت بتن و سرعت
موج فراصوت ،رابطهای بین مقاومت بتن و سرعت موج فراصوت ارائه شده است .همچنین با
در نظر گرفتن نسبت آب به سیمان و نسبت سنگدانه ريز به درشت ،رابطهای جامع برای
تخمین مقاومت بتن ارائه ارائه گرديده است.

 -1مقدمه
روشهای تولید و اندازهگیری امواج فراصوت با کشف پديدۀ
مهم پیزوالکتريک ممکن شده است .کشف مذکور در سال
 1880توسط برادران کوری انجام شد .آنها اعالم کردند
که ورقههای کوچکی از برخی کريستالها ،در اثر اعمال
فشار مکانیکی ،ايجاد يک پتانسیل الکتريکی میکنند .يک
سال بعد لیپمن پديدۀ معکوس پیزوالکتريک را بیان کرد؛
بدين معنی که با اعمال پتانسیل الکتريکی ،کريستالهای
مذکور تغییر شکل میدهند .همچنین او دريافت که با
اعمال پتانسیل الکتريکی مناسب میتوان اين کريستالها را
به نوسان درآورد يا برعکس با نوسان کريستال میتوان
سیگنالهای الکتريکی مناسبی دريافت کرد .پديدۀ
پیزوالکتريک در شناسايی و پديدۀ معکوس پیزوالکتريک در

تولید امواج فراصوت به کار میرود [( ]1شکل (.))1
بیش از  60سال است که روش سرعت موج فراصوت برای
ارزيابی بتن کاربرد دارد [ .]2امروزه آزمون فراصوت يکی از
پرکاربردترين روشهای غیرمخرّب است که توانايی کنترل
کیفیت قطعات صنعتی را بهسرعت و همزمان با انجام آزمون
دارد [ .]3روش سرعت موج فراصوت ،روشی بر پايه انتشار
موج تنش است که شامل اندازهگیری زمان عبور موج
فراصوت از يک طول مشخص است .موج فراصوت توسط
يک ترانسديوسر پیزوالکتريکی ،تولید و پس از عبور از طول
مشخص توسط يک ترانسديوسر پیزوالکتريکی ديگر آشکار
میشود .برای تعیین سرعت امواج فراصوت ،دو مبدّل
تولیدکننده و دريافتکننده ارتعاشات فراصوت طولی در دو
طرف نمونه ،روی سطح بتن قرار داده میشود .پس از عبور

* .پست الکترونیک نويسنده مسئولSabagh@ut.ac.ir :
 .1کارشناسیارشد ،دانشکدۀ مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شري ف
 .2دانشی ار ،دانشکدۀ مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شري ف
 .3دانشجوی دکتری ،دانشکدۀ مهندسی عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
نجفآباد
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پالس از طول معیّن ،ارتعاشات پالس توسط مبدّل ثانويه
(گیرنده) به عالمتهای الکتريکی تبديل میشود .مدار

آن و ايجاد مدلی که قادر باشد رفتار بتن را بیان کند ،مشکل
است [ .]7اجزای اصلی بتن ،خمیر سیمان هیدراته شده،

الکتريکی دستگاه قادر است زمان عبور پالس را اندازهگیری
کند .سرعت پالس از رابطه ( )1به دست میآيد :

سنگدانه ،آب و هوا است .خمیر سیمان هیدراته شده
مادهای پیچیده و متشکل از چندين فاز است .سنگدانهها
نیز مصالحی مرکب و متخلخل و بسیار متفاوت با خمیر
سیمان احاطهکننده آنان است .ارتباط بین خمیر سیمان و
سنگدانه نیز مسئلهای پیچیده است .در اين پژوهش ،بتن
به صورت يک ماده مرکب و همگن در نظر گرفته شده است.
مقاومت فشاری بتن از عوامل مؤثر بر ظرفیت باربری
المانهای سازههای بتنی بهويژه ستونها است؛ هرچند
میزان اين تأثیر موارد مختلف ،متفاوت است [ .]8در حال
حاضر هیچ ارتباط تئوری بین مقاومت فشاری بتن و سرعت
امواج فراصوت در بتن بیان نشده است .در يک محیط

L
T

()1

V

که در آن L ،طول مسیر عبور موج T ،زمان عبور موج و
 Vسرعت عبور پالس است.

شکل  :1آ -پديدۀ پیزوالکتريک ،ب -پديدۀ معکوس
پیزوالکتريک

کنترل کیفیت سازههای بتنی ،مهندسان و دانشمندان را بر
آن داشته تا در جستوجوی راههای سنجش خواص
مکانیکی بتن ،بهويژه مقاومت باشند و در اين زمینه،
روشهای غیرمخرّب به دلیل حفظ عملکرد و سالمت سازه
موجود ،بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند .آزمون امواج
فراصوت به دلیل دقت ،سهولت ،سرعت و عدم نیاز به مواد
مصرفی ،از پرکاربردترين روشهای غیرمخرّب کنترل
کیفیت بتن است .مبنای اين روش زمان عبور موج از
سريعترين موج بین دو مبدّل میتواند بیانگر خواص فیزيکی
محیط مسیر است که به کمک آن سرعت موج محاسبه
میشود .زمان عبور انتشار موج باشد .سرعت موج با کاهش
سختی بتن کاهش میيابد و بر همین اساس میتوان
ناهمگنی بتن يا وجود خرابیهايی مثل ترک ،تورق ،پوکی،
تخلخل و کرمو بودن بتن را تشخیص داد .سرعت موج
فراصوت بهعنوان آزمونی غیرمخرّب در تخمین مقاومت بتن
نیز توسط مهندسان و محققان استفاده شده است .در اين
زمینه بسیاری از کمیتههای بینالمللی ،ويژگیها و
استانداردهايی را برای ارزيابی بتن به روش سرعت پالس
فراصوت تنظیم کردهاند [.]4-6

 -2تاریخچه ،فرضیات و تئوری مورد استفاده
مصالح تشکیلدهندۀ بتن بسیار متنوعاند و تخمین مقاومت
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ارتجاعی سرعت موج طولی تابعی است از مدول االستیسیته
دينامیکی(  ،) E dجرم مخصوص (  ) و ضريب پوآسون (
 )و رابطۀ آن به صورت رابطه ( )2بیان میشود [:]9
()2

E d 1   

 1   1  2 

Vp 

به کاربردن اين رابطه ،دستیابی به ديگر خصوصیات فیزيکی
بتن از جمله مقاومت را بهوسیلۀ آزمون امواج فراصوت
ممکن میسازد .
تالشهای زيادی برای تخمین مقاومت بتن بهوسیلۀ
آزمونهای امواج فراصوت صورت گرفته که برخی از آنها
نتايج مثبتی را به همراه داشته است [ .]10-18پوپوويکس
و همکارانش تحقیقات زيادی در زمینۀ تخمین مقاومت بتن
به روشهای غیرمخرّب بهخصوص ارزيابی مقاومت بتن با
آزمون امواج فراصوت انجام دادهاند .اين تحقیقات منجر به
ارائه روابط و مدلهای تجربی نیز شده است .آنها روابط
ارائهشده در استانداردهای مختلف را بررسی کردند .در
قسمتی از اين پژوهشها رابطه نمايی برای تخمین مقاومت
بتن توسط آزمون امواج فراصوت استفاده شده است که
میتواند تخمین مناسبی را ارائه دهد .آنها همچنین بیان
کردند که عوامل مختلفی از جمله ويژگیهای مصالح و
نسبتهای اختالط میتواند بر ارتباط سرعت موج فراصوت
و مقاومت بتن تأثیرگذار باشد .برای استفادۀ کاربردی از
آزمون امواج فراصوت در تخمین مقاومت بتن بايد تأثیر اين
پارامترها را نیز در نظر گرفت [ .]16-19در اين زمینه
تحقیقات ديگری نیز انجام شده است .برخی از آنها در
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جهت تخمین مقاومت انواع بتن ،مثل بتن سبک و بتن
غلتکی با استفاده از آزمون امواج فراصوت يا ترکیب اين

 Testerساخت  Toni Thechnikبا دقت يک میکروثانیه
برای اندازهگیری زمان عبور موج و محاسبۀ سرعت موج

آزمون با ساير روشهای غیرمخرّب ديگر کوشیدهاند .در
تعدادی از اين پژوهشها ،اين ارتباط در بتنهای حاوی
افزودنیهای پوزوالنی ،خاکستربادی و سرباره آهن گدازی
نیز مشاهده شده است [.]20-25
با همۀ اين تالشها به دلیل پیچیدگیهای مصالح بتن،
موج تولیدی و سازههای پیش رو ،هنوز هیچ روش کامالا
قابلقبولی برای تخمین مقاومت بتن وجود ندارد .بنابراين
تحقیقات برای توسعۀ ارتباطی قابل قبول بین سرعت پالس
فراصوت و مقاومت بتن ادامه دارد .در اين پژوهش با تهیۀ
نمونههايی بتنی با طرح اختالط متفاوت ،رابطهای بین
مقاومت بتن و سرعت موج فراصوت بیان شده است.

طولی استفاده شد .همچنین بارگذاری محوری توسط يک
جک بتنشکن ديجیتالی انجام گرفت .پیش از بارگذاری
محوری ،با قرار دادن مبدّلهای دستگاه آزمون فراصوت در
دو طرف نمونههای مکعبی ،زمان عبور موج قرائت شد .برای
عملکرد بهتر دستگاه آزمون فراصوت ،از روغن وازلین به
عنوان ماده واسط استفاده شد .نمونههای مکعبی  28روزه
تا گسیختگی نهايی تحت فشار تکمحوره قرار گرفتند و
تنش مقاوم نمونههای مکعبی محاسبه گرديد .يک گیج
اندازهگیری جابهجايی با دقت  0/01میلیمتر برای
اندازهگیری تغییر شکل نمونهها و محاسبه کرنشهای
محوری حین بارگذاری مورد استفاده قرار گرفت (شکل

همچنین با در نظر گرفتن نسبت آب به سیمان و نسبت
سنگدانه ريز به درشت ،رابطهای جامع برای تخمین مقاومت
ارائه شده است.

( .))2شکل ( )3نمودار تنش  -کرنش مربوط به نمونههای
با طرح اختالط  D09را نشان میدهد.

 -3فعالیتهای آزمایشگاهی
 -1-3نمونههای تهیهشده
برای بررسی آزمايشگاهی 60 ،نمونه مکعبی با ابعاد 15
سانتیمتر با  20طرح اختالط متفاوت آماده شدند .در اين
نمونهها نسبت آب به سیمان برابر  0/6 ،0/5 ،0/4و  0/7و
نسبت سنگدانه ريز به سنگدانه درشت در نمونههای مختلف
5 2 1 1 1
برابر با  ، ، ،و
1 1 1 2 5

است .طرح اختالط نمونههای

مختلف در جدول  1آمده است که  Wبیانگر وزن آبC ،

وزن سیمان S ،وزن سنگدانه ريز (ماسه) و  Gوزن سنگدانه
درشت (شن) در هر متر مکعب نمونه بتن است .نمونهها
بعد از  24ساعت از قالب خارج شده ،پس از آن تا  28روز
به صورت غوطهور در حوضچه آب نگهداری شدند .پس از
آن توسط دستگاه اعمال فشار تکمحوره تا شکست نهايی
تحت فشار قرار گرفتند .از میان  60نمونه تهیهشده 6 ،نمونه
به دلیل مشکالتی که در جريان ساخت ،عملآوری و
بارگذاری برای آنها پیش آمد ،حذف شدند .پیش از اعمال
فشار بر نمونهها ،زمان عبور موج فراصوت از داخل نمونهها
اندازهگیری شد و با توجه به ابعاد نمونهها سرعت عبور موج
فراصوت در آنها به دست آمد.
 -2-3فرایند آزمایشها
در اين پژوهش از يک دستگاه آزمون فراصوت Concrete
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شکل  :2اندازهگیری تغییرشکلهای محوری و جانبی همزمان با
عبور موج در نمونه بتن تحت فشار تکمحوره

 -4نتایج
برای تحلیل نتايج آزمايشها از نرمافزارهای Microsoft

 Excelو  IBM SPSS Statisticsاستفاده شد [.]26
چنانکه پیشبینی میشد ،با افزايش نسبت آب به سیمان،
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مقاومت نمونههای بتنی مکعبی و همچنین سرعت عبور
موج طولی در آنها افزايش يافت .همچنین تحلیلهای اولیه

مربوط به سرعت موج است که در آن ضريب همبستگی
برابر با  0/635و  p > 0/001است و بیانگر رابطه معنیدار

و بررسی نمودارها ،وجود ارتباط بین سرعت موج فراصوت
و مقاومت نمونههای مکعبی را نشان میدهد .شکل ()4
مقاومت نمونه مکعبی بهازای سرعت موج فراصوت در تمامی
نمونهها را نشان میدهد .برای بررسی بهتر رابطه بین
پارامترهای مختلف سنجش معنیداری اين روابط بهوسیلۀ
نرمافزار  SPSSتحلیل همبستگی دوجانبه بر اساس ضريب
همبستگی پیرسون بین هر زوج از پارامترها انجام شد.
جدول  2قسمتی از خروجی نرمافزار  SPSSاست که
همبستگی پارامترهای مقاومت نمونه مکعبی ،سرعت موج
فراصوت ،نسبت آب به سیمان و دانهبندی را نشان میدهد.
در اين جدول ،پارامترهايی که ارتباط معنیداری بین آنها

قوی میان سرعت موج فراصوت و مقاومت است .در ساير
موارد نیز پارامترهای نسبت آب به سیمان و نسبت سنگدانه
ريز به درشت ،رابطهای معنیدار با مقاومت بتن دارد.

وجود دارد با ** مشخص شدهاند .چنانکه در اين جدول
مشاهده میکنید ،بیشترين همبستگی با مقاومت بتن

شکل  :3نمودار تنش کرنش نمونه D09

جدول  :1طرح اختالط نمونههای مورد آزمايش
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نمونه

W/C

S/G

)W(kg/m3

)C(kg/m3

)S(kg/m3

)G(kg/m3

D01

0 /7

5 /1

200

285

1500

300

D02

0 /7

2 /1

200

285

1200

600

D03

0 /7

1 /1

200

285

900

900

D04

0 /7

1 /2

200

285

600

1200

D05

0 /7

1 /5

200

285

300

1500

D06

0 /6

5 /1

200

333

1500

300

D07

0 /6

2 /1

200

333

1200

600

D08

0 /6

1 /1

200

333

900

900

D09

0 /6

1 /2

200

333

600

1200

D10

0 /6

1 /5

200

333

300

1500

D11

0 /5

5 /1

200

400

1500

300

D12

0 /5

2 /1

200

400

1200

600

D13

0 /5

1 /1

200

400

900

900

D14

0 /5

1 /2

200

400

600

1200

D15

0 /5

1 /5

200

400

300

1500

D16

0 /4

5 /1

200

500

1500

300

D17

0 /4

2 /1

200

500

1200

600

D18

0 /4

1 /1

200

500

900

900

D19

0 /4

1 /2

200

500

600

1200

D20

0 /4

1 /5

200

500

300

1500
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جدول  :2تحلیل همبستگی مقاومت نمونه مکعبی ،سرعت موج فراصوت ،نسبت آب به سیمان و دانهبندی

Pmax

V
W
C
S
G

Pmax

V

W
C

S
G

1

**0/635

**-0/463

**-0/524

0/000

0/000

0/000

1

0/051

**-0/613

0/714

0/000

1

-0/002

ضريب همبستگی پیرسون
آزمون دو دامنه
ضريب همبستگی پیرسون

**0/635

آزمون دو دامنه

0/000

ضريب همبستگی پیرسون

**-0/463

0/051

آزمون دو دامنه

0/000

0/714

ضريب همبستگی پیرسون

**-/524

**-0/613

-0/002

آزمون دو دامنه

0/000

0/000

0/990

0/990
1

** طبق آزمون دو دامنه سطح معنیداری رابطه  0/001است.
جدول  :3ضرايب  a1و  a 2تخمین زده شده توسط نرمافزار SPSS
فاصله اطمینان 95%

پارامتر

مقدار تخمینی

خطای استاندارد

a0

0/9215

0/540

-0/161

a1

0/000777

0/000

0/001

کران پايین

کران باال
2/004
0/001

جدول  :4آنالیز واريانس رابطه مقاومت فشاری نمونه مکعبی نسبت به سرعت موج فراصوت در نمونهها
منبع

مجموع مربعات

درجه آزادی

متوسط مربعات

رگرسیون

42433

2

21216

باقیمانده

1750

52

33/.65

تصحیح نشده

44183

54

تصحیح شده

3015

53

متغیر وابستهPmax :
)  0.42تصحیح شده مجموع مربعات( ) /مجموع مربعات باقیماندهها( R  1 
2

جدول  :5ضرايب  a 2 ، a1 ، a 0و  a 3تخمین زده شده توسط نرمافزار SPSS
فاصله اطمینان 95%

پارامتر

مقدار تخمینی

خطای استاندارد

a0

9/164

3/486

2/162

a1

0/000374

0/000

0/000

0/001

a2

-33/171

5/542

-44/302

-22/040

a3

-0/824

0/457

-1/742

0/093

کران پايین

کران باال
16/166

جدول  :6آنالیز واريانس رابطه مقاومت فشاری نمونه مکعبی نسبت به سرعت موج فراصوت در نمونهها
منبع

مجموع مربعات

درجه آزادی

متوسط مربعات

رگرسیون

43201

4

10800

باقیمانده

981/6

50

19/632

تصحیح نشده

44183

54

تصحیح شده

3015

53

متغیر وابستهPmax :
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همان چیزی است که محققان قبلی نیز بیان کردهاند[.]17
اين ارتباط به صورت  Pmax  a 0 ea Vتعريف شد که در اين
1

رابطه V ،سرعت موج فراصوت برحسب  m sو Pmax

مقاومت فشاری نمونه مکعبی برحسب  MPaاست و  a 0و
 a1ضرايب ثابتی هستند که با بررسی رفتار نمونهها و
حداقل کردن مجموع مربعات باقیماندهها در ادامه به دست
آمدهاند .جدول  3قسمتی از خروجی نرمافزار  SPSSاست
که مقادير بهدستآمده برای  a 0و  a1را نشان میدهد.
جدول  4نیز نتايج آنالیز واريانس اين تحلیل را بیان میکند.
شکل  :4مقاومت نمونه مکعبی بهازای سرعت موج فراصوت در
تمامی نمونهها

چنانکه در جدول فوق مشاهده میکنید ،مقادير ثابتها
برابر با  a 0  0.922و  a1  0.000777به دست آمدند؛
پس رابطه مقاومت فشاری نمونه مکعبی با سرعت موج
طولی بدون توجه به ساير پارامترهای آن به صورت زير
است:
()3

R 2  0.420

Pmax  0.922e0.000777V ,

که در اين رابطه V ،سرعت موج فراصوت برحسب m s
و  Pmaxمقاومت فشاری نمونه مکعبی برحسب MPa

است .شکل ( )5میزان برابری مقاومت تخمینی رابطه ()3
را در برابر مقاومت اندازهگیری شده در نمونهها نشان
میدهد.
شکل  :5میزان برابری مقاومت تخمینی بر اساس رابطه ( )3و
مقادير اندازهگیری شده در نمونهها

 -1-4ارائه مدل رفتاری برای ارتباط مقاومت با
سرعت موج فراصوت
همان طور که پیش از اين نیز بیان شد ،بر اساس نتايج
آزمونها ،مقاومت فشاری نمونه مکعبی با همه پارامترهای
سرعت موج فراصوت ،نسبت آب به سیمان و نسبت ماسه
به شن ،ارتباطی معنادار دارد و به طور معمول با افزايش
مقاومت بتن ،سرعت موج فراصوت در نمونه افزايش میيابد.
برای دستیابی به اين رابطه ،با بررسی ادبیات فنّی و مطالعۀ
اولیۀ نتايج آزمايشها تالش کرديم بدون توجه به ساير
پارامترها با برازش يک منحنی با حداقل مجموع مربعات
باقیماندهها ارتباطی بین مقاومت فشاری نمونه مکعبی و
سرعت موج فراصوت به دست آورديم .برای اين کار با
بررسی نمودارهای مختلف و مطالعۀ ادبیات فنّی به اين
نتیجه رسیديم که رابطه نمايی ،رابطه سادهای است که به
نحوی مناسب اين رفتار را توصیف میکند و اين مطابق
مجله مدلسازی در مهندسی

شکل  :6میزان برابری مقاومت تخمینی بر اساس رابطه ( )4و
مقادير اندازهگیری شده در نمونهها

 -2-4ارائۀ مدل رفتاری برای ارتباط مقاومت با
سرعت موج فراصوت با در نظر گرفتن طرح اختالط
بتن
رابطۀ ارائهشده در قسمت قبلی ،تا حدودی میتواند در
تخمین مقاومت بتن کارا باشد؛ اما در بعضی موارد ممکن
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است نیاز به تخمینی دقیقتر و صحیحتر از مقاومت بتن
داشته باشیم .همچنان که پیشتر از نتايج تحلیل

برحسب  . MPaشکل ( )6مقاومت تخمینی رابطه  4را در
برابر مقاومت اندازهگیری شده در نمونهها نشان میدهد.

همبستگی پارامترها بیان شد ،نسبتهای اختالط مصالح
نیز بر رابطه سرعت موج و مقاومت بتن مؤثر است؛ بنابراين
در مدلی ديگر برای رفتار بتن تالش شد تا عواملی ديگر
نظیر نسبت آب به سیمان و دانهبندی که مشخصکنندۀ
اجزای تشکیلدهندۀ بتن هستند نیز دخیل شوند .در اين
مدل ارتباط مقاومت فشاری نمونه مکعبی با سرعت موج به
صورت نمايی در نظر گرفته شد .با بررسی پارامترهای ديگر،
شامل نسبت آب به سیمان و نسبت ماسه به شن و رسم
نمودارهای مختلف و مقايسه همخوانی منحنی رسمشده با
نتايج آزمايشها به اين نتیجه رسیديم که در نظر گرفتن
آن پارامترها در کنار سرعت موج طولی به صورت رابطه

عالوه بر ضريب  R 2که رابطه ( )4را قویتر از رابطه ()3
معرفی میکند ،مقايسه شکلهای ( )5و ( )6نیز میزان
برابری بیشتری بین مقدار تخمینی از رابطه ( )4با مقدار

خطی عالوه بر ساده بودن ،دارای دقت قابل قبولی خواهد
صورت
به
مدل
اي ن
بنابراين
بود.
W
S
  a3  
C
G

 Pmax  a 0 ea V  a 2 تعريف شد که در
1

W
اين رابطه  Vسرعت موج فراصوت برحسب ، m s
C
S
نسبت آب به سیمان،
نسبت وزنی ماسه به شنPmax ،
G
مقاومت فشاری نمونه مکعبی برحسب  MPaاست و ، a 0

 a 2 ، a1و  a 3ضرايب ثابتی هستند که با بررسی رفتار
نمونهها و حداقل کردن مجموع مربعات باقیماندهها در ادامه
به دست آمدهاند .جدول  5قسمتی از خروجی نرمافزار
 SPSSاست که مقادير بهدستآمده برای  a 2 ، a1 ، a 0و
 a 3را نشان میدهد .جدول  6نیز نشاندهندۀ نتايج آنالیز
واريانس اين تحلیل است.
چنانکه در جدول  5مشاهده میکنید ،مقادير ثابتها برابر
با  a 2  33.17 ، a1  0.000374 ، a 0  9.164و
 a 3  0.824به دست آمدند؛ پس رابطه مقاومت فشاری
نمونه مکعبی با سرعت موج طولی با توجه به طرح اختالط
بتن به صورت زير است:
W
S
Pmax  9.164e0.000374V  33.17    0.824   ,
C
G

()4

اندازهگیری شده در نمونهها نشان میدهد.

 -5نتیجهگیری
بررسی آزمايشگاهی نمونههای بتنی ،بیانگر وجود ارتباط
قوی بین سرعت موج فراصوت و مقاومت بتن است؛ هرچند
هیچ رابطۀ تئوری قطعی برای آن بیان نشده است .اين
ارتباط به نحوی است که به طور معمول با افزايش مقاومت،
سرعت موج در بتن افزايش میيابد .با بررسی نمودارهای
مختلف و ادبیات فنّی ،در اين پژوهش اين ارتباط به صورت
نمايی بیان شد که همسو با پژوهشهای پیشین است.
بررسی پارامترهای مختلف نشان میدهد ،پارامترهای
ديگری نیز در اين ارتباط مؤثرند که نسبتهای اختالط
مصالح از مهمترين آنها است .بنابراين در اين مقاله عالوه
بر ارائه اين رابطه ،مدلی جامعتر نیز برای تخمین مقاومت
بتن ارائه شده است .در اين مدل ،طرح اختالط بتن نیز وارد
شده است؛ يعنی درکنار در نظر گرفتن رابطه مقاومت بتن
با سرعت موج طولی به صورت نمايی ،ويژگیهای مصالح
بتن شامل نسبت آب به سیمان و نسبت سنگدانه ريز به
سنگدانه درشت ،به صورت خطی وارد معادله شدهاند که با
وجود سادگی ،بهخوبی اين ارتباط را نشان میدهد .اين
مدلها میتواند در سطحی وسیع برای تخمین مقاومت
اجزای سازهای و حتی ترسیم کانتور مقاومت بتن در
قسمتهای مختلف سازه مورد استفاده قرار گیرد.

 -6تقدیر و تشکر
نويسندگان بر خود الزم میدانند از بخش آزمايشگاه مصالح
ساختمانی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شريف
برای تأمین تجهیزات و همکاری در انجام اين پژوهش
قدردانی و تشکر کنند.

R 2  0.674

پارامترهای اين رابطه عبارتاند از V :سرعت موج فراصوت
S
W
نسبت آب به سیمان،
برحسب ، m s
G
C
ريزدانه به درشتدانه Pmax ،مقاومت فشاری نمونه مکعبی

نسبت
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