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چکیده
ویژگیهای منحصربهفرد و فوقالعادهی بتن فوقتوانمند بهعنوان مصالحی نوین در علم مهندسی عمران ،افقهای جدید و هیجانانگیزی
را پیش روی طراحان سازه قرار داده است .یکی از این افقهای طراحی که میتواند در آینده بسیار کاربردی باشد ،ایده سازههای مرکب
بتن عادی و بتن فوق توانمند است که باهدف استفاده حداکثری از ظرفیت مصالح ،مطرح گردیده است .از این ایده میتوان هم در
ساخت سازههای جدید و هم در ترمیم و بهسازی سازههای موجود بهره برد .چنانکه مطالعات و کاربردهای عملی اثبات نمودهاند؛ سازه
مرکب بتنآرمه عادی و بتن فوق توانمند ،نسبت به سازه بتنآرمه اولیه ،همزمان بادوامتر و پر مقاومتتر خواهد بود .حالآنکه در هر
سازه مرکبی ،عملکرد یکپارچه مصالح با یکدیگر بسیار حیاتی است و این عملکرد یکپارچه از مسیر مقاومت پیوستگی بین مصالح به
دست خواهد آمد .بهعالوه ،با توجه به جدید بودن ایده سازههای مرکب بتن عادی و بتن فوق توانمند ،مطالعات بسیار محدودی در
سطح دنیا در رابطه با مقاومت پیوستگی بین این مصالح انجامگرفته است؛ بنابراین در این مطالعه بهعنوان بخشی از مجموعه مطالعات
در رابطه با کاربرد بتن فوق توانمند در دانشکده فنی دانشگاه تهران ،مقاومت پیوستگی بین بتن عادی و بتن فوق توانمند با استفاده از
دو نوع آزمایش متداول ،در حاالت مختلف آمادهسازی سطح بتن پایه ،بررسی گردیده است .مطابق نتایج این پژوهش مقاومت
پیوستگی بین این دو مصالح بهشدت به شرایط آمادهسازی سطح بتن پایه بستگی داشته و در صورت انجام آمادهسازی سطحی مناسب،
شرایط بسیار بهتری را حتی نسبت به ضوابط موجود در مراجع ایجاد مینماید.
کلمات کلیدی :بتن فوقتوانمند ،مقاومت پیوستگی ،بهسازی سازههای بتنی ،سازههای مرکب بتن عادی و بتن فوق توانمند

 .1مقدمه
بتن فوق توانمند و یا بهاختصار  UHPC1معموالً به مصالحی با پایه سیمانی گفتهشده که حداقل حدود  151مگاپاسکال
مقاومت فشاری داشته و برای دارا بودن رفتار شکلپذیر حاوی مقدار کافی الیاف باشد .آغاز مطالعات بر روی این مصالح نوین
در سطح دنیا به حدود  55سال گذشته برمیگردد و در طی این زمان پژوهشهای زیادی در این رابطه صورت گرفته و نتایج
جالبی مانند دستیابی به مقاومتهای فشاری خیلی باال تا حدود  011مگاپاسکال ،گزارش گردیده است [ .]3-1حالآنکه طرح
اختالط ویژه بتن فوق توانمند موجب میشود تا هزینه تمامشده تولید آن در قیاس با بتنهای عادی بسیار بیشتر باشد .همین
موضوع منجر به آن گردیده تا ایدههایی جهت استفاده اقتصادی و کاربردی از بتن فوق توانمند توسط پژوهشگران ارائه گردد.
استفاده مرکب از بتن عادی و یا توانمند با بتن فوق توانمند یکی از این ایدههاست که در سالهای اخیر موردتوجه بسیار
واقع شده و حتی در برخی از کشورهای دنیا بهصورت عملی نیز مورداستفاده قرارگرفته است [ .]4هدف اصلی در این ایده آن
است که در محلهایی از سازه که تحت تأثیر بارهای بزرگ و یا عوامل مخرب محیطی قرار میگیرند ،از بتن فوق توانمند و در
سایر قسمتها از بتن عادی استفاده نمود .باوجودآنکه از این روش میتوان هم در ساخت سازههای جدید و هم در ترمیم و
بهسازی سازههای بتنی موجود استفاده کرد و طیف وسیعی از کاربردها را میتوان برای آن تصور نمود ولی ،عمده کاربردهای
عملی از آن به سه محور افزایش باربری سازههای بتنی موجود ،افزایش دوام و ترمیم سازههای بتنی موجود و پر کردن درزهای
اجرایی بین قطعات پیشساخته بتنی خالصه گشته است .رفتار سازه این المانهای مرکب رفتار ویژه بوده و توسط محققین
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زیادی موردبررسی قرارگرفته است [ .]5افزایش حدود سه برابری مقاومت خمشی یک تیر بتن مسلح عادی با کاربرد تنها حدود
 5سانتیمتر بتن فوق توانمند ،یکی از نتایج جالب این مطالعات بوده است [.]6
بایستی توجه نمود که در هر سازهی مرکبی رفتار یکپارچه مصالح با یکدیگر بسیار حیاتی است چنانکه در صورت عدم
وجود رفتار یکپارچه ،باربری سازه بهشدت کاهشیافته و رفتار مکانیکی آن تحت تأثیر قرار میگیرد .این رفتار یکپارچه از مسیر
مقاومت پیوستگی بین مصالح حاصل میشود .به همین خاطر قبل انجام هر مطالعه دیگری بر روی عمل کرد این سازهها،
مقاومت پیوستگی بین دو ماده اصلی بایستی بررسی گردد و به این پرسش پاسخ مناسب داده شود که آیا مقاومت پیوستگی
بین بتن فوق توانمند و بتن پایه ایجاد میگردد یا خیر .بهصورت طبیعی ،با توجه به جدید بودن موضوع سازههای مرکب بتن
عادی و بتن فوق توانمند ،مطالعات محدودی در این رابطه در سطح دنیا انجامگرفته است [ .]7حالآنکه مطالعات بهمراتب
بیشتری در رابطه با مقاومت پیوستگی بین دو بتن عادی انجامشده است [ .]0،9با بررسی مجموعه این مطالعات مشخص
میگردد که با توجه به ماهیت پیچیده مقاومت پیوستگی آزمایشهای زیادی برای اندازهگیری این مقاومت طراحیشده که دو
آزمایش  Pull offو  Slant shearپرکاربردترین این آزمایشها هستند؛ بنابراین در این مطالعه نیز از همین دو آزمایش برای
بررسی مقاومت پیوستگی استفاده گردیده است.
 .2مواد و مصالح
بر اساس مطالعات متنوعی که در سالهای اخیر بر روی بهینهسازی طرح اختالط بتن فوق توانمند و مشخصات آن در
دانشکده فنی دانشگاه تهران و مجموعه انستیتو مصالح ساختمانی صورت گرفته است [ ]11،11و بهروزرسانی این طرحها که در
آغاز این مطالعه انجام گرفت؛ در ساخت بتن فوق توانمند مورداستفاده ،از سیمان پرتلند نوع  555-1تولید کارخانه سیمان
شهرکرد ،سنگدانه بازالتی با حداکثر اندازه اسمی  5336میلیمتر و میکروسیلیس تهیهشده از شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران
بهعنوان پوزوالن مصرفی استفادهشده است .همچنین الیاف فوالدی پر مقاومت وارداتی به طول و عرض  13و  1317میلیمتر به
همراه فوق روانساز با پایه پلیکربوکسیالت 1بهعنوان افزودنی شیمیایی به مخلوط بتن تازه اضافه گردیده است.
در ساخت بتن پایه نیز سیمان پرتلند نوع  5تولید کارخانه سیمان تهران ،به همراه سه نوع سنگدانه ماسه ،شن نخودی و
شن بادامی با حداکثر اندازه اسمی  19میلی متر استفاده گردیده است .به دلیل نسبت آب به سیمان کم در این طرح ،فوق
روانساز با پایه پلی کربوکسیالت به مقدار اندک به مخلوط اضافهشده تا روانی مناسب حدود  9سانتیمتری در آزمایش روانی
استاندارد  ASTM C143تأمین گردد .همچنین نوع آب مصرفی در ساخت بتن فوق توانمند و بتن پایه نیز آب شرب شهر
تهران بوده است .جزییات طرح مخلوط این دو نوع بتن اشارهشده ،در جدول  1بیان میگردد .در جدول  5نیز جزییات
مشخصات مکانیکی بتن فوق توانمند استفادهشده ،آورده شده است .عالوه بر نکات بیانشده در این جداول ،بایستی اشاره کرد
که مطابق آزمایشهای انجامگرفته ،مقاومت فشاری استوانهای استاندارد بتن پایه حدود  5136مگاپاسکال و روانی مخلوط بتن
فوق توانمند تازه در حدود  155میلیمتر در آزمایش  ASTM C1437بهدستآمده است.
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جدول  -1طرح مخلوط بتن فوق توانمند و بتن پایه استفادهشده
مقدار

مشخصه طرح مخلوط

بتن فوق توانمند

بتن پایه

کل مواد سیمانی ) (kg/m

1511

410

نسبت پوزوالن به کل مواد سیمانی ()%
نسبت فوق روانساز به کل مواد سیمانی ()%
نسبت آب آزاد به مواد سیمانی ()%

51
331
1731
999

1
1345
3331
1010

الیاف فوالدی ) (kg/m

157

1

3

3
سنگدانه ) (kg/m

3

جدول  -5مشخصات مکانیکی بتن فوق توانمند استفادهشده
مقاومت فشاری ()MPa

مقاومت کششی ()MPa

مقاومت خمشی ()MPa

16337

039

3530

 .3جزییات روش آزمایشها
چنانکه قبالً نیز بیان گردید ،در مطالعه حاضر از دو نوع آزمایش پرکاربرد  Pull offمطابق استاندارد ASTM C1583

[ ]15و  Slant shearمطابق استاندارد  ]13[ ASTM C882جهت بررسی مقاومت پیوستگی استفاده گردیده است .تمامی
آزمایشهای این پژوهش در آزمایشگاه مصالح ساختمانی دانشکده فنی دانشگاه تهران و با استفاده از تجهیزات و ادوات این
مرکز انجامگرفته است .در ادامه مختصری در رابطه با جزییات روش انجام این آزمایشها و جزییات آمادهسازی نمونههای
مورداستفاده شرح داده میشود .همچنین در این پژوهش به جهت بررسی اثر روشهای مختلف آمادهسازی سطح بتن پایه در
مقاومت پیوستگی و مشخص کردن بهترین روش آمادهسازی ،سطح بتن پایه در نمونهها به چهار روش مختلف آمادهسازی
گردیده که جزییات مربوط به این قسمت نیز پس از معرفی آزمایشها آورده شده است.

3

 .1-3آزمایش Pull off

آزمایش  Pull offمقاومت پیوستگی را تحت تأثیر کشش خالص اندازهگیری میکند .روش انجام این آزمایش به این
صورت بوده است که نمونههایی به شکل مکعب مستطیل به ابعاد  151در  151در  151میلیمتر از بتن پایه ساختهشده و این
نمونهها به مدت  50روز در آب با دمای ثابت  53درجه سانتیگراد ،عملآوری گردیدهاند .سپس این نمونهها به مدت یک هفته
داخل محیط آزمایشگاه قرارگرفته و بعدازاین مدت عملیات آمادهسازی سطحی بر روی آنها صورت گرفته است .سطح
آمادهسازی شده ،سطح صاف و صیقلی بهدستآمده در مجاورت قالب بوده است .این سطح پس از آمادهسازی شستشو شده تا
گردوخاکهای احتمالی موجود حذف گردند .یک هفته بعد ،نمونه بتن پایه دوباره داخل قالب مکعبی به ابعاد  151میلیمتر
قرارگرفته و مخلوط بتن فوق توانمند تازه ،تهیهشده و بر روی این سطح اضافه گردیده؛ بنابراین ضخامت تقریبی الیه بتن فوق
توانمند  31میلیمتر بوده است .این نمونه مرکب دوباره با استفاده از آب  53درجه سانتیگراد ،به مدت  50روز عملآوری شده
است.
بر روی نمونه مرکب تهیهشده پس از طی فرایندهای اشارهشده فوق ،مغزه گیری به قطر و عمق  51میلیمتر انجامشده و
سپس دیسک فوالدی آزمایش با استفاده از چسب مخصوص به قسمت مغزه گیری شده متصل گردیده است .سپس با استفاده
از دستگاه آزمایش  Pull offتنش کششی به این دیسک با سرعت ثابت در بازه ⁄
 35 15اعمال گردیده است .با
افزایش این تنش نمونه از قسمت مغزه گیری شده شکسته میشود و با استفاده از رابطه  1مقاومت پیوستگی محاسبه میگردد.
P F /A
() 1
در این رابطه  Pمقاومت پیوستگی نمونه F ،حداکثر نیروی اعمالی دستگاه و  Aسطح مقطع قسمت مغزه گیری شده است.
شکل  1جزییات نمونههای تهیهشده برای این آزمایش و ابعاد تقریبی اجزای آنها را بهصورت شماتیک و یک نمونه واقعی
آزمایششده را نمایش میدهد.
F

F

UHPC

UHPC

30

Steel
150

NC

120

Steel
150

150

(ب )
(الف)
شکل  -1نمونههای آزمایش  Pull offبهصورت شماتیک و واقعی (تمامی واحدها میلیمتر هستند).
الف :نما از باال بهصورت شماتیک ،ب :نما از روبرو بهصورت شماتیک ،ج :نمونه واقعی آزمایششده.

(ج)

 .2-3آزمایش Slant shear

آزمایش  Slant shearمقاومت پیوستگی را تحت اثر مرکب خمش و برش اندازهگیری میکند .روش انجام این آزمایش به
این صورت بوده که با استفاده از قالبهای استوانهای مخصوص آزمایش ،نمونههایی از بتن پایه به شکل نیم استوانهی مورب
ساخته میشوند .مشابه آزمایش  Pull offاین نمونهها به مدت  50روز عملآوری شده و بعدازآن یک هفته در محیط
4

آزمایشگاه قرار دادهشدهاند .سپس سطح مورب این نمونهها ،آمادهسازی شده و پس از شستشو دادن این سطح ،نمونهها دوباره
یک هفته در محیط آزمایشگاه قرارگرفتهاند .سپس نیم استوانههای تهیهشده دوباره داخل قالب قرارگرفتهاند و با استفاده از بتن
فوق توانمند نیمه دیگر قالب پرشده است.
پس از  50روز عملآوری نمونه مرکب در آب  53درجه سانتیگراد ،دو سطح فوقانی و تحتانی این نمونهها کپینگ شده و
سپس عملیات بارگذاری با استفاده از جک فشاری بر روی آنها انجامگرفته است .با در نظر گرفتن مقادیر نیروی فشاری
اعمالی از جک بر روی نمونهها ،با استفاده از دو رابطه  5و  3میتوان تنش فشاری و برشی بر روی سطح برش در نمونهها را
محاسبه نمود .مقدار حداکثر این تنش برشی بهعنوان مقاومت برشی  Slant shearدر نظر گرفته میشود.
() 5
)  F .Cos( ) / (c .d . / 4
() 3
)  F .Sin( ) / (c .d . / 4
در روابط فوق  تنش فشاری ایجادشده بر روی سطح برش F ،حداکثر نیروی اعمالی از طرف جک فشاری  ،زاویه سطح
برش با افق c ،و  dطول دو قطر سطح برش بیضیشکل و  تنش برشی در محل سطح برش هستند .با توجه به پیچیدگی
هندسی نمونه موردبحث ،پارامترهای  d ، cو  در قسمت الف و ب شکل  5که نمونههای این آزمایش و سطح برش در آنها را
بهصورت شماتیک نمایش میدهند مشخصشده .همچنین در این دو قسمت شکل ،برخی از ابعاد تقریبی نمونههای این
آزمایش آورده شده است .بهعالوه در این شکل ،یکی از این نمونههای مرکب پس از پایان بارگذاری نمایش دادهشده و در آن
بهخوبی مشخص است که محل شکست این نمونه در محل تماس دو ماده بوده است.
F
75

UHPC
c=150
d=75

150

140

NC
F
(ج)
(ب)
(الف)
شکل  -5جزییات نمونههای آزمایش ( Slant shearواحدها میلیمتر و درجه هستند).
الف :سطح برش بهصورت شماتیک ،ب :نمای روبرو نمونه مرکب بهصورت شماتیک ،ج :نمونه مرکب پس از بارگذاری با جک فشاری

 .2-3آمادهسازی سطوح بتن پایه
در این پژوهش سطح هرکدام از نمونههای بتن پایه با یکی از روشهای زیر آمادهسازی سطحی شده است.
الف -سند بالست :روش سند بالست مورداستفاده در این مطالعه ،سند بالست خشک بوده و سطح هرکدام از نمونههای مکعبی
به ابعاد  151میلیمتر 15 ،ثانیه در معرض ذرات ساینده قرارگرفته است .در سایر نمونهها این زمان بهتناسب مساحت سطح
تعیین گردیده و بر روی نمونه اعمال شده است.
5

ب -شیار زدن :روش شیار زدن سطح نمونههای بتن پایه به این صورت بوده است که با استفاده از دستگاه فرز ،شیارهایی در دو
جهت عمود بر هم و به فاصله  51میلیمتر و عمق  3تا  4میلیمتر ایجاد گردیده است.
ج -برس سیمی :با استفاده از برس سیمی متصل شده به دستگاه فرز ،سطح برخی از نمونههای بتن پایه آمادهسازی شده است.
مدتزمان این آمادهسازی برای نمونههای مکعبی به ابعاد  151میلیمتری حدود  41ثانیه بوده و برای سایر نمونهها بهتناسب
مساحت سطح تعیین گردیده است.
د -بدون آمادهسازی :برای داشتن معیار مناسب مقایسه ،بر سطح برخی از نمونههای بتن پایه آمادهسازی ویژهای انجامنشده و
فقط به شستشو با آب اکتفا شده است.
شکل  5شکل ظاهری سطوح آمادهسازی شده به روشهای مختلف را در قیاس با یکدیگر نمایش میدهد.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل  -5شکل ظاهری سطوح آمادهسازی شده به روشهای مختلف.
الف :سند بالست شده ،ب :شیار زده ،ج :برس سیمی زده ،د :بدون آمادهسازی.

 .4بحث و بررسی نتایج
 .1-4آزمایش Pull off

جدول  3خالصه نتایج آزمایش  Pull offرا نمایش میدهد .چنانکه مشاهده میشود مقاومت پیوستگی در حالت بدون
آمادهسازی  1359مگاپاسکال به دست آماده درحالیکه این مقدار در حالت سند بالست شده  3367مگاپاسکال بوده است.
بهبیاندیگر ،آمادهسازی سطحی مناسب موجب گردیده تا مقاومت پیوستگی بیش از  6برابر گردد که همین امر ،اهمیت
آمادهسازی سطحی مناسب را در کاربردهای عملی بهخوبی نمایش میدهد .از طرف دیگر ،برخالف انتظار اولیه ،برس سیمی
زدن موجب افزایش مقاومت پیوستگی در نمونهها نشده و حتی اندکی این پارامتر را کاهش داده است.
جدول  -3خالصه نتایج آزمایش .Pull off
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تعداد نمونه

مقاومت پیوستگی ()MPa

ضریب تغییرات ()%

مود شکست

روش
سطحی

آمادهسازی

بدون آمادهسازی
برس سیمی
شیار زده

3
4
4

1359
1355
5375

1137
635
1437

سند بالست

4

3367

037

اتصال
اتصال
اتصال
بتن پایه ()1
بتن پایه اتصال ()3

بهعالوه ،با دقت در مد شکست ارائهشده در جدول ،مشخص میشود که بهجز در حالت سند بالست ،که دریکی از
نمونههای این حالت کالً بتن پایه بهصورت کششی شکسته شده و در سه نمونه دیگر آن ترکیب شکست بتن پایه و اتصال
رخداده است ،در سایر نمونهها اتصال بین بتن فوق توانمند و بتن پایه ،حلقه ضعیف باربری بوده و جداشدگی در این قسمت
رخداده است .این موضوع هم بهخودیخود نمایشدهنده مقاومت پیوستگی بیشتر در حالت سند بالست شده در قیاس با سایر
حاالت آمادهسازی است و هم این مهم را بیان میکند که مقدار  3367مگاپاسکال بهدستآمده بهعنوان مقاومت پیوستگی در
حالت سند بالست شده ،حد پایین مقاومت پیوستگی است؛ چنانکه در صورت جایگزینی بتن پایه با بتنی مقاومتر احتماالً
مقدار مقاومت پیوستگی بهدستآمده افزایش خواهد یافت.
 .2-4آزمایش Slant shear

خالصه نتایج آزمایش  Slant shearدر جدول  4نمایش دادهشده است .چنانکه مشاهده میشود ،در این حالت ،مقاومت
پیوستگی در نمونههایی که سطح بتن پایه سند بالست شده باشد ،بیش از  535برابر حالتی بوده که این سطح بدون آمادهسازی
باشد .همچنین بازهم برس سیمی زدن منجر به افزایش قابلتوجه مقاومت پیوستگی نشده است .مد گسیختگی نمونههای این
آزمایش نیز در حالتی که سطح بتن پایه سند بالست شده باشد ،برخالف دیگر حالت که در تمامی آنها شکست از محل اتصال
رخداده است ،به سمت شکستگی بتن پایه حرکت کرده است .بنابراین در اینجا نیز عدد  5934مگاپاسکال بهدستآمده برای
مقاومت پیوستگی  Slant shearنمونههای سند بالست شده ،حد پایین مقاومت پیوستگی در این حالت خواهد بود.
جدول  -4خالصه نتایج آزمایش .Slant shear
روش آمادهسازی
سطحی

تعداد نمونه

مقاومت پیوستگی
()MPa

تنش فشاری بیشینه
()MPa

ضریب تغییرات مقاومت
پیوستگی ()%

مود شکست

بدون آمادهسازی
برس سیمی
شیار زده

3
3
3

1137
1335
1936

1137
635
1437

1537
1133
939

سند بالست

3

5934

037

731

اتصال
اتصال
اتصال
بتن پایه ()1
اتصال ()1
بتن پایه اتصال ()1
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 .3-4جمعبندی نتایج
 ACI 546-06بهعنوان مرجعی معتبر درزمینهی ترمیم سازههای بتنی ،جدول  5را برای حداقل مقادیر قابلقبول مقاومت
پیوستگی بین بتن پایه و بتن ترمیمی در سنین مختلف ،پیشنهاد نموده است [ .]14با مقایسه نتایج بهدستآمده از دو آزمایش
انجامشدهی  Slant shearو  Pull offبا مقادیر این جدول ،مشخص میگردد که در صورت انجام آمادهسازی سطحی بتن پایه
با استفاده از روش سند بالست و یا شیار زدن حدود مورد انتظار ارضا میشود.
جدول  -5حداقل مقاومت پیوستگی بین بتن پایه و بتن ترمیمی ارائهشده توسط [.]14
مقاومت پیوستگی ()MPa
سن بتن ترمیمی
آزمایش Slant shear

آزمایش کشش مستقیم

 1روز

 7روز

 50روز

639-530
1-135

15-639
137-1

51-14
531-137

جداول  3و  4بهخوبی اهمیت آمادهسازی سطحی مناسب را در مقاومت پیوستگی بین بتن پایه و بتن فوق توانمند نمایش
دادهاند .در هر دو این آزمایشها مشخص گردید که نمونههایی که سطح بتن پایه در آنها با استفاده از سند بالست آمادهسازی
سطحی شده است؛ بیشترین مقاومت پیوستگی را به دست دادهاند .همچنین نمونههای شیار زده در مرتبه بعدی قرارگرفته و
نمونههای بدون آمادهسازی سطحی و برس سیمی زدهشده ،کمترین مقاومت پیوستگی را داشتهاند؛ بنابراین ،میتوان گفت که
نتایج این دو آزمایش  Pull offو  Slant shearبا یکدیگر قابلمقایسه است و با توجه به ماهیت مقایسهای نتایج این آزمایشها
در کاربردهای عملی ،میتوان به انجام یکی از آنها اکتفا نمود .اگرچه بهصورت طبیعی ،انجام هر دو آنها نتایج بیشتر و با
قابلیت اعتماد باالتری را به دست میدهند.
بعالوه ،بنا بر آنچه در پیشازاین بیان گردید ،توصیه میگردد که در کاربردهای عملی در صورت امکان از روش سند بالست
برای آمادهسازی سطحی استفاده گردد .همچنین در حاالتی که استفاده از این روش ممکن نباشد ،شیار زدن به صورتی که در
این مطالعه انجام شد نیز ،میتواند ،مقاومت پیوستگی مناسبی را ایجاد کند و حدود مورد انتظار جدول  ACI 546را ارضا
نماید .همچنین ذکر این نکته نیز ضروری است که مطابق نتایج این جداول ،روش برس سیمی زدن ،تأثیر چندانی بر روی
مقاومت پیوستگی ندارد و استفاده از این روش در کاربردهای عملی توصیه نمیشود.
 .4نتیجهگیری
اهم نتایج بهدستآمده در این مطالعه را میتوان در سه محور زیر خالصه نمود:
 -1مقاومت پیوستگی بین بتن پایه و بتن فوق توانمند بهشدت به چگونگی آمادهسازی سطحی بتن پایه بستگی دارد و در
صورت انجام آمادهسازی سطحی کافی ،مقاومت پیوستگی مناسب بین دو مصالح ایجاد میگردد؛ بنابراین ،در کاربردهای عملی
بایستی توجه گردد که آمادهسازی سطحی مناسبی بر روی بتن پایه انجام گیرد.
 -5از میان روشهای مختلف آمادهسازی سطحی ،روش سند بالست کردن ،بیشترین مقاومت پیوستگی را به دست
میدهد؛ بنابراین ،استفاده از این روش در کاربردهای عملی توصیه میشود .البته درصورتیکه انجام این روش امکانپذیر نباشد،
استفاده از روش شیار زدن نیز با جزییاتی که در این مطالعه انجامشده است؛ مطابق جدول  ،ACIمقاومت پیوستگی مناسبی را
ایجاد میکند و میتواند در عمل کاربردی باشد.
 -3استفاده از برس سیمی زدن با استفاده از دستگاه فرز برای آمادهسازی سطحی ،برخالف انتظار اولیه ،تأثیر مناسبی بر
روی مقاومت پیوستگی بین بتن فوق توانمند و بتن پایه نداشته و بنابراین برای کاربردهای عملی توصیه نمیگردد.
0
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