ةَ ٌام خداوٌد زان و خرد
دکحر عهی ىعظيی
طرکث ىٍِدشی شازه ةحً خاورىیاٌَ

ةحً ُّطيٍد ): (Smart Concrete
ةحً طکم پذیر كاةم ارجساع )(Elasto Plastic Concrete
ةحً خّد جرىیو )(Self Healing Concrete
چکیده :
ةحً ُّطيٍد طکم پذیر كاةم ارجساع خّد جرىیو ،ةا اضافَ کردن انیاف پهیيری و ٌاٌّ ذرات شیهیس ةَ ةحً ىعيّنی ةاعخ
افزایض ىلاوىث کظظی ،خيظی ،ةرطی ،شایظی و خّد جرىیيی ةحً ىی گردد .
کارةرد انیاف پهیيری و ٌاٌّ ذرات شیهیس در ةحً پیّشحگی و یکپارچگی عانی در ةحً ایساد ىی ٌياید .
ٌاٌّ ذرات شیهیس واکٍض پّزوالٌی ةَ کریصحانِای ُیدروکصید کهصیو  Ca(OH)2داده و ژل ىحراکو ،یکپارچَ و ٌا ىضهّل
ُیدروکصید کهصیو شیهیکات ) (C – S – Hجظکیم ىی دُد .
ٌاٌّ شیهیس ةَ عهث داطحً شطش ویژه ةصیار زیاد ىاٌٍد ُصحَ عيم کرده و چصتٍدگی ةصیار كّی ةا شیيان ُیدراجَ جظکیم
ىی دُد و از رطد ةیظحر ةهّرُای ُیدروکصید کهصیو زهّگیری ٌيّده و ىاٌٍد پّزوالٌِا جرکِای ریز و ىٍافذ ىّییً را پر کرده و
در ٌِایث شتب جراکو شاخحار شیيان ،کاُض ٌفّذ پذیری ،افزایض ىلاوىث ،دوام و عير ىفید شازه ُای ةحٍی ىی گردد .
در ادر آب و ُّا جرکِای ریز و ىٍافذ ىّییً ةحً ،خّد جرىیو طده و ةحً آشیب دیده اشحضکام خّد را دوةاره ةدشث ىی آورد.
واژگان کهیدی  :ةحً  ،انیاف پهیيری ٌ ،اٌّ ذرات شیهیس  ،ةحً ُّطيٍد طکم پذیر خّد جرىیو  ،آزىایض.
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ةحً ،شٍگ ىػٍّعی شاخحَ دشث ةظر ىخهّطی از شیيان ،آب و شٍگداٌَ اشث و پر ىػرف جریً ىاده در زِان ىی ةاطد .
در گروه زاىدات ُّطيٍد ةّدن ةحً ةرای ةظر ٌا طٍاخحَ ةّده و اٌصان ةَ درغد کيی از پیچیدگی ُای ةحً پی ةرده اشث.
ةا کصب عهو و داٌض الزم ىی جّان عير ىفید شازه ُای ةحٍی را افزایض داده و خّاص ایً ىاده ُّطيٍد را در شازه ُای ةحٍی
ةا دوام ،ةا عير ىفید زیاد ُيراه ةا طتیعث ایً کره خاکی گام ةَ گام پیض ةرد.
ةحً ىعيّنی جرد و طکٍٍده ةّده وٌیروُای زنزنَ ةاعخ طکصث ٌاگِاٌی و فروریخحً شازه ُای ةحٍی ىی گردد .
ةا كرار دادن فّالد داخم ةحً و ىصهش کردن آن فّالد ٌیروُای کظظی را جضيم ٌيّده و از طرفی در خیهی از ىّارد ٌیروُای
کظظی ةَ طّر دكیق ىخػّغاً در ةارُای دیٍاىیکی ىظخع ٌيی ةاطد .
ایران از ٌظر نرزه خیزی در ىٍطلَ فعال زِان كرار دارد .ةَ گّاُی اطالعات ىصحٍد عهيی و ىظاُدات كرن ةیصحو یکی از
پر خطرجریً ىٍاطق زِان در ادر زىیً نرزه ُای پر كدرت ىضصّب ىی طّد .
ةَ طّر ىحّشط ُر پٍر شال یک زىیً نرزه ةا آشیب ُای زاٌی و ىانی ةصیار زیاد در ایران رخ داده اشث.
ژاپٍی ُا جضلیلات وشیعی روی ةحٍی اٌسام داده اٌد کَ ةحً كتم از طکصحً چٍدیً ةراةر ةحً ىعيّنی ىلاوىث کظظی را جضيم
ىی ٌياید  .در خػّص جاىیً ٌرىی و طاكث ةحً در کظض و کٍحرل جرکِا اشحفاده از انیاف پهیيری ىّرد جّزَ كرار گرفحَ اشث.
ةحً طکم پذیر كاةم ارجساع )(Elasto Plastic Concrete
ةا اضافَ کردن انیاف پهیيری ةَ ةحً ىلاوىث کظظی ،خيظی ،ةرطی و شایظی ةحً افزایض یافحَ و پیّشحگی و یکپارچگی عانی
در ةحً ایساد ىی گردد .
ةحً طکم پذیر كاةم ارجساع دارای كاةهیث زذب اٌرژی زیادی ةّده (طکم  1و ٌيّدار  )2و در ىلاةم زنزنَ ،ةارُای ضرةَ ای و
ٌیروُای دیٍاىیکی ةصیار ىلاوم ىی ةاطد .

( ٌيّدار ) 2

( طکم  : ) 1زذب اٌرژی ةحً طکم پذیر
كاةم ارجساع ASTM C-1551
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انیاف پهیيری ىّزّد در ةحً طکم پذیر كاةم ارجساع از ایساد جرک در ةحً پیظگیری ٌيّده و ةاعخ افزایض ىلاوىث ةحً در
ىلاةم خّردگی،افزایض دوام ةحً ،افزایض ىلاوىث در ىلاةم خصحگی صیاجی ةحً ،افزایض ىلاوىث در ىلاةم جٍظِای ٌاطی از
چروک خّردگی ةحً  ،افزایض پایداری در ادر آجض شّزی ،طّک صرارجی و اٌفسار و افزایض ىلاوىث ةحً در ىلاةم
کاویحاشیّن)  ( Cavitationىیگردد (طکم .)3
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( طکم  : ) 3ةحً طکم پذیر كاةم ارجساع

کارةرد ةحً طکم پذیر كاةم ارجساع ةا اشحفاده از انیاف پهیيری در دال و عرطَ پهِا ،جرىیو شازه ُای ةحٍی ،ةحً پاطظی،
گذرگاُِای فرودگاه ،ورزطگاُِا ،شرریز شدُا ،جذتیث خاک  ،ىعادن  ،پّطض جٌّم  ، TBMشازه ُای دریایی ،ىٍِّل ،کاٌانِا،
نّنَ ُای ةحٍی ،اشکهَ ،دیّارُای ةرگظث ،جزریق صفره ُای زیر زىیٍی ،پّطض کاٌانِا ،اشحضکام راىپ ،اشحخرُا ،ىخازن ةحٍی،
شلفِای شاخحياٌِای ىصکٌّی ،پیاده روُا ،ىصیرُای عتّر و ىرور غٍعحی و جساری و پارکیٍگ ،كطعات پیض شاخحَ ،جاشیصات
طیيیایی و غیره ىیتاطد.
ةحً كاةم ارجساع فرم پذیر كتم از طکصحً چٍدیً ةراةر ةحٍی ىعيّنی کظیده ىی طّد و ىلاوىث کظظی در ٌخصحیً جرک و
ىلاوىث کظظی ٌِایی ةحً جّشط انیاف پهیيری افزایض ىی یاةد.
3

انیاف پهیيری آزدار ىّزّد در ةحً كاةم ارجساع فرم پذیر از اٌِدام جیر ُای ةحٍی در ادر کظض كطری زهّگیری کرده و در
ةرخی از آزىایظِا کارةرد انیاف پهیيری ىلاوىث ةرطی جیرُا را ةیض از  111درغد افزایض ىی دُد.
ٌحایر آزىایظِای اٌسام طده ةر روی  7جیر دارای انیاف پهیيری آزدار کَ چِار جیر آن خاىّت ُو داطحَ ىعادنَ زیر زِث
ةرآورد  Vcfپیظٍِاد طده اشث .
0 / 25

d 
2 Ft  
a

3

VCF

 : Ftىلاوىث کظظی ةحً کَ از ٌحایر کظظی ىصحلیو اشحّاٌَ  15 ×31شاٌحیيحر ةدشث ىی آید.
ٌ :صتث عيق ىّدر ةَ دُاٌَ ةرطی اشث.
ادرات اٌّاع ىخحهف انیاف از طریق پاراىحر  Ftدر ىعادنَ ةررشی ىی طّد روش طراصی پیظٍِاد طده ُيان طریق  ACI-319را
در ىّرد ىضاشتَ شِو خاىّت در ظرفیث ةرطی را دٌتال ىی کٍد کَ ةَ آن ٌیروُای ىلاوم ةحً ٌیز کَ ةراشاس جٍض ةرطی
ىعادنَ ةاال ىضاشتَ طده اضافَ ىی گردد.
ةحً خّد جرىیو )(Self Healing Concrete
ٌاٌّ ذرات شیهیس ةا ایساد واکٍض پّزوالٌی ةا کریصحانِای ُیدروکصید کهصیو  Ca(OH)2ژل ىحراکو یکپارچَ و ٌاىضهّل
ُیدروکصید کهصیو شیهیکات ) (C-S-Hجظکیم و ٌاٌّ شیهیس ةعهث داطحً شطش ویژه ةصیار زیاد ىاٌٍد ُصحَ عيم کرده و
چصتٍدگی ةصیار كّی ةا شیيان ُیدراجَ جظکیم ىیدُد.
ٌاٌّ شیهیس ةا ُیدروکصید کهصیو واکٍض ٌظان داده و از رطد ةیظحر ةهّرُای ُیدروکصید کهصیو زهّگیری و ىاٌٍد پّزوالٌِا
جرکِای ریز و ىٍافذ ىّییً را پر کرده و در ٌِایث شتب جراکو شاخحار شیيان و کاُض ٌفّذ پذیری و افزایض ىلاوىث و دوام و
عير ىفید شازه ةحٍی ىیگردد.
پروفصّر ویکحّر نی در داٌظگاه ىیظیگان در راةطَ ةا خّد جرىیيی ةحً در پهِا و زاده ُا ةَ ٌحایر زانتی رشیده اشث ةطّریکَ
جرکِای ریز و ىٍافذ ىّییً در صد  31ىیکرون (یک شّم جار ىّ) در ادر آب و ُّا خّد جرىیو طده و ةحً اشحضکام خّد را دوةاره
ةدشث ىی آورد .
خّد جرىیيی ةحً از ورود آب و ٌيک و یّن کهر و ىّاد طیيیایی داخم شازه ةحٍی زهّگیری ٌيّده و از خّردگی
) (Corrosionفّالد و جخریب ةحً پیظگیری خّاُد کرد .
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: ةرای اطالعات ةیظحر
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