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تاثيش جشيان ػشگشدان  ACتش ػاصٌَاي تتىي
ػثاع آلاخاًي وَپايي ، 1احوذ ػاػتچي ، 2هحوذ ػلي گلؼزاس ،2ويَاى سئيؼي ،3ػؼيذ ؿؼثاًي
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چکيذٌ
َذف اص ايه تحقيق تشسػي اثشات جشيان ػشگشدان  ACتش ػاصٌ َاي تتىي اػت .دس ايه تشسػي يلتاطَاي  220ي  380يلت  ACتش ومًوٍَاي
مختلف تتىي اعمال ؿذ ي اثشات جشيان ػشگشدان  ACتش ػاختاس آوُا تٍ کمک آصمًن َاي جشيان-صمان ،مقايمت ييظٌ ،عمق وفًر کلشيذ ،مقذاس تاس
الکتشيکي عثًسي دس آصمًن "اوذاصٌگيشي ػشيع وفًرپزيشي دس تشاتش کلشيذ" ي آصمًن طيف وگاس امپذاوغ الکتشيؿيميايي تشسػي ؿذ .تش اػاع
وتايج آصمًنَاي اوجام ؿذٌ ،جشيان  ACدس يلتاطَاي تاال تاعث ايجاد تغييشات ػاختاسي دس تته مًجة کاَؾ مقايمت الکتشيکي ،افضايؾ عمق
وفًر کلشيذ ،افضايؾ تاس الکتشيکي دس آصمًن وفًرپزيشي کلشيذ ي ايجاد تغييش دس ؿکل طيف امپذاوغ الکتشيؿيميايي تته ميؿًد .کاَؾ وؼثت
 w/cي ويض اضافٍ ومًدن ميکشيػيليغ تٍ طشح اختالط تته مًجة افضايؾ مقايمت آن دس تشاتش اثشات جشيان ػشگشدان  ACمي ؿًد .اغلة مقاالت
مًجًد دس صميىٍ خًسدگي تته دس استثاط تا خًسدگي آسماتًس اػت .دس ايه مقالٍ تاثيش جشيان  ACدس يلتاطَاي تاال تش ػاختاس تته تشسػي ؿذٌ
اػت .سيؽ کاَؾ ديام اص ساٌ تىؾ حشاستي ،اوقثاض واؿي اص خـک ؿذن تته ،ايجاد تشک َاي مًييه ي تمثاسان يًوي اػت.
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جشيان متىايب ،ػشگشدان ،تته

Email: aghajani@cc.iut.ac.ir

 -1مقذمٍ
ػاصُّاي تتٌي دس ػاهاًِ تَصيغ تشق دس هؼشم خشياى
ػشگشداى  ACتا ٍلتاط تاال لشاس داسًذ .واتلّاي تشق تِ ووه
همشُّاي ػايمي اص تيشّاي تتٌي تشق ػايك ؿذُاًذ .تا گزؿت
صهاى ،آلَدگي َّا تاػث تـىيل اليِ ًاصن سػَب دس ػطح
همشُّا هيؿَد .دس آغاص ؿشٍع تاسًذگي ،اليِ هضتَس هشطَب
هيؿَد ٍ هماٍهت الىتشيىي ػطح همشُ واّؾ هيياتذ .دس چٌيي
ؿشايطي لَع الىتشيىي دس ػطح همشُ تـىيل هيؿَد ٍ خشياى
لاتل هالحظِاي اص طشيك تيش تتٌي تشق تِ صهيي هٌتمل هيؿَد.
همذاس ايي خشياى تحذي اػت وِ هَخة رٍب ؿذى ػطح همشُ ٍ
پايِ فلضي آى هيؿَد .تش اػاع هـاّذات اًدام ؿذُ تَػط
ًَيؼٌذگاى همالِ ،تيشّاي تتٌي وِ دس هؼشم چٌيي حالتي لشاس
گشفتِاًذ دس هذت صهاى ووتشي دچاس سيضؽ تتي اص ًاحيِ ّن
ػطح تا صهيي ٍ ًيض خَسدگي آسهاتَس ؿذُاًذ .يىي اص داليل ايي
هَهَع هيتَاًذ اثشات خشياى ػشگشداى  ACدس ٍلتاطّاي تاال تش
ػاختاس تتي اػت .ايي خشياى هيتَاًذ تاػث واّؾ دٍام تتي دس
ؿشايط هحيطي ؿَد.
دس ايي همالِ تا آصهايؾّايي تاثيش خشياى ػشگشداى  ACتش
ػاختاسّاي تتٌي تشسػي ؿذُ اػت .اغلة هماالت هٌتـش ؿذُ دس
ساتطِ تا اثشات خَسدگي خشياى ػشگشداى تش آسهاتَسّاي فَالدي
اػت ] ٍ [1-3تاوٌَى همالِاي دس ساتطِ تا تاثيش خشياى ػشگشداى
 ACتش ػاختاس تتي هٌتـش ًـذُ اػت .پيـيٌِ ايي هَهَع،
تشسػيّاي هيذاًي ًَيؼٌذگاى همالِ تش سٍي تيش تشقّاي تتٌي
اطشاف ؿْش اكفْاى اػت .دس ايي تيشّا ػَاهل هتؼذد هحيطي ٍ
ًيض پاييي تَدى ويفيت تتي تش واّؾ دٍام آًْا هَثش تَدُ ٍلي دس
وٌاس ػَاهل ياد ؿذُ هَهَع ًـت ؿذيذ خشياى تشق دس ؿشايط
هشطَب ٍ آلَدُ ًيض هطشح اػت.
دس ايي تحميك تا تىاسگيشي آصهَىّاي خذيذ خَسدگي اتتذا
تاثيش خشياى ػشگشداى  ACدس ٍلتاطّايٍ 380 ٍ 220لت  ACتش
ًوًَِّاي تتٌي اثثات هيؿَد .ػپغ تاثيش واّؾ ًؼثت آب تِ
ػيواى ( ٍ )w/cافضٍدى هيىشٍػيليغ تِ طشح اختالط تتي تش
افضايؾ هماٍهت ًوًَِّاي تتٌي دس تشاتش اثشات هخشب خشياى
ػشگشداى  ACتشسػي ؿذُ اػتّ .وچٌيي سفتاس خشياى  ACدس
تتي اص طشيك طشح "ٍاحذّاي ػلَلي ٍ "1هذاس هؼادل الىتشيىي
تشسػي ٍ تحث ؿذُ اػت.
تش اػاع ًتايح تذػت آهذُ ،خشياى ػشگشداى دس ٍلتاطّاي
تاال اص طشيك تٌؾّاي حشاستي ،هَخة تشٍص هيىشٍتشن دس

ػاختاس تتي هيؿَدّ .وچٌيي تا ايداد ًَػاًات ؿذيذ يًَي دس
هحلَل حفشُّاي تتي ،هَخة توثاساى يًَي خذاسُّاي حفشُّا
هيؿَد .ايي هَهَع تاػث گشم ؿذى ًوًَِ ٍ تثخيش آب آى
خَاّذ ؿذ .خـه ؿذى ًوًَِّا ًيض ػاهلي تشاي ايداد
هيىشٍتشنّاي اًمثاهي دس ًوًَِّا خَاّذ تَد .هدوَع ايي
ػَاهل تاػث افضايؾ ًفَرپزيشي تتي ٍ واّؾ دٍام آى خَاّذ
ؿذ .افضٍدى هيىشٍػيليغ ٍ يا واّؾ  ،w/cهماٍهت ػاختاس تتي
سا دس تشاتش سؿذ هيىشٍتشن حشاستي ٍ اًمثاهي واّؾ هيدّذ ٍ اص
تاثيش توثاساى يًَي تش خذاسُّاي حفشُّا هيواّذ.
 -2سيؽ تحقيق
دس ايي تخؾ اتتذا هَاد هَسد اػتفادُ ٍ ػپغ آصهَىّاي
تحميك اسائِ ؿذُ اػت.
 1-2ومًوٍ َاي تتىي

اتتذا تاثيش ًؼثت آب تِ ػيواى تش سفتاس ًوًَِ تتٌي دس تشاتش
خشياى ػشگشداى  ACتشسػي ؿذ .تشاي ايي هٌظَس طشح
اختالطّاي  1الي  5دس خذٍل(: )1تىاس گشفتِ ؿذ .طثك ؿىل
( )1( 1تشاي ػاخت ًوًَِّا اص لالة اػتَاًِاي تطَل 20
ػاًتيهتش ٍ لطش داخلي  10ػاًتيهتش اػتفادُ ؿذ .اص ّش طشح
اختالط ،چْاس اػتَاًِ تتٌي تِ اتؼاد گفتِ ؿذُ تْيِ ؿذ .دس داخل
اػتَاًِّا دس ّش سديف ػِ هيلِ فَالد ػادُ وشتٌي هطاتك ؿىل
(ٍ )1خَد داسد .لؼوت هياًي ايي هيلِّا تطَل  3/5ػاًتيهتش
تذٍى پَؿؾ اػت .ايي ًاحيِ تطَس دليك دس داخل ًوًَِ تتٌي
لشاس داسد .اص ايي هيلِ ّا تشاي اًدام آصهَى  EIS2اػتفادُ
هيؿَد وِ دس لؼوتّاي تؼذ تَهيح دادُ خَاّذ ؿذ.
اػتَاًِّاي تتٌي تْيِ ؿذُ وِ تذٍى هيىشٍػيليغ ّؼتٌذ،
ٍاوٌؾ ػول آٍسي آًْا دس هذت حذٍد  30سٍص تىويل هي ؿَد
ٍلي اػتَاًِّاي تتٌي حاٍي هيىشٍػيليغ صهاى ػول آٍسي تيؾ
تشي داسًذ ] .[1تٌاتش ايي اػتَاًِّاي  1الي  5تِ هذت  30سٍص ٍ
اػتَاًِّاي  6الي  9تِ هذت  60سٍص دس دهاي هحيط ٍ دس
داخل آب آؿاهيذًي لشاس دادُ ؿذ تا ٍاوٌؾ ّاي ػولآٍسي آًْا
واهل ؿَد .ػپغ  1ػاًتيهتش اص تاال ٍ پاييي اػتَاًِّا تشيذُ ؿذ
ٍ تالي آىّا هطاتك ؿىل (1تِ ػِ ًوًَِ تِ استفاع  5ػاًتيهتش
تشيذُ ؿذً .وًَِ تْيِ ؿذُ اص هشوض لالة تشاي اًدام آصهايؾّا
اًتخاب ؿذ.
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تِ ػثاست ديگش ًوًَِ لؼوت تااليي ٍ پاييٌي ّش اػتَاًِ دس
آصهايؾّا اػتفادُ ًـذ ٍ تلَست ًوًَِ ؿاّذ ًگْذاسي ؿذ تا دس
كَست تشٍص هـىل ٍ يا خطا دس آصهايؾّا اص آى ًوًَِّا تشاي
وٌتشل ًتايح اػتفادُ ؿَد.
تشاي تشسػي تاثيش افضٍدى هيىشٍػيليغ تش تْثَد هماٍهت
تتي دس تشاتش خشياى ػشگشداى  ،ACطشح ّاي اختالط  6الي 9
تىاس گشفتِ ؿذّ .واًطَس وِ دس خذٍل ( )1ديذُ هيؿَد دس
ًوًَِّاي  6الي  9هيىشٍػيليغ خايگضيي دسكذ هـخلي اص
ػيواى ؿذُ اػت.
 -2-2سيؽ آصمايؾ

ؿکل ( :)1قالة تُيٍ ومًوٍَا ي ويض ومًوٍَاي تتىي تشيذٌ ؿذٌ

لثل اص اػوال خشياى ػشگشداى  ACتش ًوًَِ ّاي تتٌي،
آصهَىّاي هماٍهت ٍيظُ ،EIS ،ػوك ًفَر ولشيذ ٍ آصهَى RCP3
تش سٍي يىي اص ًوًَِّاي ّش طشح اختالط اًدام ؿذ .آصهَى ّاي
گفتِ ؿذُ دس حالت اؿثاع اص آب اًدام ؿذً .وًَِ ّاي تاليواًذُ
تحت اػوال خشياى ػشگشداى  ACتا ٍلتاطّاي ٍ 380 ٍ 220لت
تِ هذت  40دليمِ لشاس گشفتٌذ .دس حيي اػوال خشياى ػشگشداى،
تغييشات خشياى ػثَسي اص ًوًَِ ّا ًؼثت تِ صهاى اًذاصُ گيشي
ؿذ .ػپغ ًوًَِّا دٍتاسُ تِ هذت  5سٍص دس آب آؿاهيذًي لشاس
دادُ ؿذًذ تا دس حالت اؿثاع اص آب لشاس گيشد .دس اداهِ آصهَى
ّاي هماٍهت ٍيظُ ،EIS ،ػوك ًفَر ولشيذ ٍ آصهَى  RCPتش
سٍي آًْا اًدام ؿذ ٍ ًتايح آى تا حالت لثل اص اػوال خشياى
ػشگشداى ACهمايؼِ ؿذ .اوٌَى سٍؽ اًدام آصهَىّاي گفتِ
ؿذُ تَهيح دادُ هيؿَد.

 -1-2-2اوذاصٌ گيشي مقايمت ييظٌ

 -3-2-2آصمًن امپذاوغ

هطاتك ؿىل ( 2تشاي اًذاصُ گيشي هماٍهت ٍيظًُ ،وًَِّاي
تتٌي تيي دٍ كفحِ فَالدي دس ٍ 12لت  DCلشاس دادُ ؿذ .تشاي
ايداد استثاط الىتشٍليتي تْتش ،تيي كفحِ فَالدي ٍ ػطح تتي
پاسچِ هشطَب لشاس دادُ ؿذ .تا اًذاصُ گيشي خشياى ػثَسي اص
ًوًَِّا ،هماٍهت ٍيظُ آىّا تِ سٍؽ صيش هحاػثِ ؿذ ]:[1
A
()1
R

يىي اص واستشدّاي  EISدس هطالؼِ تغييشات ػاختاس
هيىشٍػىَپي هَاد ػيواًي دس اثش ٍاوٌؾّاي ّيذساتِ ٍ خشياى
ػشگشداى اػت .ؿىل ( )3هذلي اص ػيواى ّيذساتِ ؿذُ سا ٌّگام
اػوال هيذاى الىتشيىي ً ACـاى هي دّذ .تش اػاع ايي هذل،
ػيواى ّيذساتِ ؿاهل  mاليِ ٍ دس ّش اليِ  nػلَل ّيذساتِ يا
ٍاحذ ػلَلي ٍخَد داسدّ .ش ٍاحذ ػلَلي ؿاهل فاص هايغ ،خاهذ ٍ
فلل هـتشن خاهذ-هايغ(ؿىل ( ))3اػت.
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هماٍهت ٍيظُ ًوًَِّا دس حالت اؿثاع اص آب اًذاصُگيشي ؿذ .تشاي
ايي هٌظَس ًوًَِّا تِ هذت  5سٍص دس آب آؿاهيذًي لشاس دادُ
ؿذًذ .ػپغ ًوًَِ ّا اص آب تيشٍى آٍسدُ ٍ پغ اص گزؿت 3
ػاػت ٍ خـه ؿذى آب ػطحي آًْا ،هماٍهت ٍيظُ ًوًَِ ّاي
تتٌي هطاتك ؿىل ( )2اًذاصُ گيشي ؿذ.

ؿکل ( :)2اوذاصٌ گيشي مقايمت ييظٌ ومًوٍ تتىي][4

 -2-2-2وحًٌ اعمال جشيان ػشگشدان AC

ًوًَِّا دس حالت اؿثاع اص آب تحت تاثيش خشياى ػشگشداى
 ACلشاس گشفتٌذ .تشاي ايي هٌظَس لثل اص اًدام آصهايؾً ،وًَِّا
تِ هذت  5سٍص دس آب آؿاهيذًي لشاس دادُ ؿذًذ تا تطَس واهل اص
آب اؿثاع ؿًَذ .تشاي اػوال خشياى ػشگشداى  ACاص دٍ كفحِ
فَالدي دس صيش ٍ تاالي ًوًَِّا اػتفادُ ؿذ .تشاي ايداد استثاط
الىتشٍليتي تْتش ،تيي كفحات فَالدي ٍ ًوًَِّاي تتٌي ،پاسچِ
هشطَب لشاس دادُ ؿذ .تِ ػثاست ديگش ًحَُ اػوال خشياى
ػشگشداى  ACهـاتِ ؿىل ()2اخشا ؿذ ٍلي تداي اػوال ٍلتاط
ٍ DCلتاطّاي هتٌاٍب ٍ 380 ٍ 220لت توذت  40دليمِ تش
ًوًَِ ّا اػوال ٍ دس حيي اػوال ٍلتاط  ACتغييشات خشياى تش
حؼة صهاى اًذاصُگيشي ٍ ثثت ؿذ.

ؿکل ( :)3ػيمان َيذساتٍ مذل ؿذٌ دس ميذان الکتشيکي AC

دس ٌّگام اػوال ٍلتاط خاسخي تش ًوًَِ تتٌي ،يَىّاي هَخَد
دس ّش ٍاحذ ػلَلي(يَىّاي هَخَد دس فاص هايغ) اص حالت اتفالي
خاسج هيؿَد .دس داخل ٍاحذّاي ػلَلي ،يَى ّاي هثثت تطشفي
وِ تِ لطة هٌفي هيذاى ًضديهتش تاؿذ ٍ يَى ّاي هٌفي تطشفي
وِ تِ لطة هثثت هيذاى ًضديه تاؿذ آسايؾ هيگيشًذ .تِ تياى
ديگشي تا اػوال هيذاى الىتشيىي خاسخي تش ًوًَِ ػيواًي تؼذاد
صيادي خاصىّاي ػلَلي دس آى تـىيل هيؿَد .ايي خاصىّا دس
آصهَى  EISدس فشواًغّاي تؼياس تاال طيف خَد سا ظاّش
هيًوايٌذ] .[5ؿىل ( )4طيف ًايىَئيؼت ًوًَِ ػيواًي سا ًـاى
هيدّذ] .[7،6دس ايي ؿىل ) Rt(S+Lول هماٍهت فاصّاي خاهذ ٍ
هايغ ػيواى ّيذساتِ Rt(INT) ،ول هماٍهت فلل هـتشن
خاهذ/هايغ ػيواى ّيذساتِ ٍ) Ct(INTول ظشفيت خاصًي فلل
هـتشن خاهذ/هايغ اػت.
تش اػاع ؿىل ( )4طيف اهپذاًغ ًوًَِّاي ػيواًي ؿاهل
دٍ لؼوت هي تاؿذ .طيف فشواًغ تاال هشتَط تِ خَاف هادُ
ػيواًي ٍ طيف فشواًغ پاييي هشتَط تِ خَاف فلل هـتشن
الىتشٍد(آسهاتَس) اػت].[7،6
طيف اهپذاًغ ًوًَِّاي تتٌي تؼذ اص ػول آٍسي واهل ٍ لثل
اص اػوال خشياى ػشگشداى  ACدس حالت اؿثاع اص آب تِ ووه
دػتگاُ پاسػتت ٍ 2273 4دس هحذٍدُ فشواًغ  2هگاّشتض الي

AC

 100هيليّشتض تشػين ؿذ .لثل اص آصهايؾً ،وًَِّا تِ هذت 5
سٍص دس آب لشاس دادُ ؿذ تا اص آب اؿثاع تاؿٌذ.
دس اداهِ ًوًَِّا دس حالت اؿثاع اص آب تِ هذت  40دليمِ
تحت خشياى ػشگشداى ACتا ٍلتاطّايٍ 380 ٍ 220لت لشاس
گشفتٌذ .تا تَخِ تِ ايٌىِ اػوال خشياى ػشگشداى  ACتاػث اص
دػت سفتي آب تتي هيؿَد تٌاتشايي پغ اص اػوال خشياى
ػشگشداىً ،ACوًَِّا هدذدا تِ هذت  5سٍص دس آب لشاس دادُ
ؿذ تا اص آب اؿثاع ؿًَذ .ػپغ هدذدا طيف اهپذاًغ ًوًَِّا
تشػين ٍ تا طيف اهپذاًغ لثل اص اػوال خشياى ػشگشداى ،همايؼِ
ؿذ.

ؿکل ( :)5ؿکل ػادٌ اي اص دػتگاٌ RCP

دس ايي سٍؽ همذاس تاس الىتشيىي ػثَسي (تش حؼة وَلي) دس
هذت  6ػاػت اًذاصُگيشي هيؿَد ٍ اص آى تِ ػٌَاى هؼياس
ًفَرپزيشي دس تشاتش ولشيذ اػتفادُ هيؿَدّ .ش چِ همذاس تاس
الىتشيىي ػثَسي تيـتش تاؿذ ًفَرپزيشي تتي دس تشاتش ػثَس ولشيذ
ووتش اػت.
تشاي اًذاصُگيشي تاس الىتشيىي الصم اػت ػطح صيش ًوَداس
خشياى-صهاى هحاػثِ ؿَد .ايٌىاس تِ ووه ًشم افضاس هٌاػة اًدام
هيؿَد .سٍؽ ديگش هحاػثِ تاس الىتشيىي تِ ووه فشهَل ()4
اػت]:[11
()4

ؿکل ( :)4طيف امپذاوغ الکتشيؿيميايي مًاد ػيماوي][7،6

 -4-2-2آصهَى RCP
دس سٍؽ آصهَى الىتشيىي ،تؼييي ًفَرپزيشي تتي دس تشاتش
ولشيذ اص ًوًَِّاي تتٌي تِ لطش  100هيليهتش ٍ هخاهت 50
هيليهتش ٍ اؿثاع اص آب اػتفادُ هيؿَد .ايي ًوًَِ تيي دٍ ػلَل
اص خٌغ تفلَى ٍ يا پلىؼي گالع لشاس هيگيشد .دس ػلَل ػوت
چپ هحلَل  ٍ NaCl %3دس ػلَل ػوت ساػت هحلَل 0/3
ًشهال  NaOHسيختِ هيؿَد .دس داخل ّش ػلَل تَسي تشًدي
لشاس داسد ٍ تِ آى ػين الىتشيىي سٍوؾداس هتلل ؿذُ اػت.
ػپغ اختالف پتاًؼيل ٍ 60لت  DCتِ ووه هٌثغ تغزيِ تيي
آًذ ٍ واتذ تِ هذت  6ػاػت اػوال هيؿَد] .[10،9،8دس ؿىل
(ً )5وًَِاي اص دػتگاُ آصهَى  RCPهـاّذُ هيؿَد:

)Q=900(I0+2I30+2I60+……..+2I300+2I330+I360

وِ دس آى  Qتاس الىتشيىي ػثَسي اص ًوًَِ تتٌي(وَلي)I0 ،
خشياى اًذاصُگيشي ؿذُ تالفاكلِ پغ اص اػوال ٍلتاط تش ًوًَِ
تتٌي دس ػلَلّا(آهپش) It ،خشياى ػثَسي اص ًوًَِ تتٌي پغ اص
گزؿت  tدليمِ اص اػوال ٍلتاط دس ػلَلّاي الىتشيىي اػت.
ًوًَِّاي تتٌي لثل ٍ تؼذ اص اػوال خشياى ػشگشداى ،AC
تحت آصهَى  RCPلشاس گشفتٌذ ٍ خشياى ػثَسي اص آًْا دس
فَاكل  15دليمِ اًذاصُگيشي ؿذّ .وچٌيي تاس الىتشيىي ػثَسي
اص آًْا تش اػاع اػتاًذاسد]ASTM C1202-97 [11
اًذاصُگيشي ؿذ ٍ تا يىذيگش همايؼِ ؿذ.
تشاي اطويٌاى تيـتش اص ًتايح آصهَى ً RCPوًَِّاي تتٌي
پغ اص آصهَى تشؽ صدُ ؿذ ٍ تا پاؿيذى ًيتشات ًمشُ ً 0/1شهال،
ػوك ًفَر ولشيذ دس ًوًَِ ّا اًذاصُ گيشي ٍ تا يىذيگش همايؼِ
ؿذًَ .احي وِ دس آًْا ولشيذ ًفَر ًوَدُ پغ اص گزؿت حذٍد 15
دليمِ اص صهاى پاؿيذى هحلَل ًيتشات ًمشُ ،تِ سًگ ػفيذ دس
هيآيٌذ .تش اػاع ؿىل(،[12] NT BUILT 492 ٍ )6
اًذاصُگيشي ػوك ًفَر ولشيذ دس فَاكل يه ػاًتيهتشي لثِّاي
ًوًَِ اًدام ًـذّ .وچٌيي چٌاًچِ ػوك ًفَر ولشيذ دس ًاحيِاي
اص ًوًَِ تـذت اص همذاس هتَػط ػوك ًفَر دس ػايش ًَاحي تيـتش
تاؿذ ،ػوك ًفَر دس آى ًاحيِ دس هحاػثِ هتَػط ػوك ًفَر
ولشيذ دس ًظش گشفتِ ًويؿَد.

 -3وتايج
هماٍهت ٍيظُ ًوًَِّاي تتٌي پغ اص ػول آٍسي ٍ دس حالت
اؿثاع اص آب هطاتك سٍؽ اؿاسُ ؿذُ دس تخؾّاي لثلي
اًذاصُگيشي ؿذّ .واًطَس وِ لثال گفتِ ؿذ ّش طشح اختالط
ؿاهل چْاس ًوًَِ يىؼاى اػت .دس حالت اؿثاع اص آبً ،وًَِّاي
دٍم ٍ ػَم ّش طشح اختالط تِ تشتية تحت خشياى ػشگشداى
 ACتا ٍلتاطّاي ٍ 380 ٍ 220لت  ACتِ هذت  40دليمِ لشاس
گشفتٌذ .سٍؽ اػوال خشياى ػشگشداى دس تخؾّاي لثلي تَهيح
دادُ ؿذ .دس ايي آصهَى تغييشات خشياى ػثَسي اص ًوًَِ ّا تش
حؼة صهاى اًذاصُگيشي ؿذ ٍ هطاتك ؿىل (ٍ )7ؿىل()8
تلَست هٌحٌي ّاي خشياى-صهاى تشػين ؿذ.

ّواًطَس وِ ديذُ هيؿَد دس هشاحل اٍليِ اػوال خشياى
ػشگشداى  ACهماٍهت ًوًَِّاي تتٌي واّؾ هيياتذ ٍ خشياى
ػثَسي اص آًْا افضايؾ هيياتذ .ػشػت واّؾ هماٍهت ٍ يا ػشػت
افضايؾ خشياى دس ًوًَِّاي هختلف تا يىذيگش هتفاٍت اػت .دس
ًوًَِّاي  1الي  5همذاس  w/cاص  0/63تِ  0/37واّؾ دادُ ؿذُ
اػتّ .وچٌيي دس ًوًَِّاي  6الي  9دس  w/cثاتت ،همذاس دسكذ
هيىشٍػيليغ اهافِ ؿذُ اص  %6تِ  %14افضايؾ دادُ ؿذُ اػت.

ؿکل( )6اوذاصٌ گيشي عمق وفًر کلشيذ دس ومًوٍ َاي تتىي].[12

ؿکل ( :)8مىحىيَاي جشيان تش حؼة صمان دس ومًوٍَاي تتىي ؿماسٌ
 1الي  9تحت  380يلت AC

ؿکل ( )7مىحىيَاي جشيان تش حؼة صمان دس ومًوٍَاي تتىي ؿماسٌ
 1الي  9تحت  220يلت AC

هطاتك ؿىل( ٍ )7ؿىل( )8تا واّؾ ً ٍ w/cيض افضايؾ
هيىشٍػيليغ ،هماٍهت ًوًَِ ّاي تتٌي دس تشاتش خشياى ػشگشداى
 ACافضايؾ يافتِ اػت .تِ ػثاست ديگش دس ّوِ ًوًَِّا دس
هشحلِ اٍل خشياى ػثَسي افضايؾ يافتِ اػت ٍ پغ اص سػيذى تِ
همذاس تيـيٌِ خَد ؿشٍع تِ واّؾ ًوَدُ اػت .تا واّؾ ًؼثت
ً ٍ w/cيض افضايؾ دسكذ هيىشٍػيليغ ،همذاس هاوضيون خشياى
دس ًوًَِّا واّؾ يافتِ ٍ تيـيٌِ خشياى دس صهاى طَالًيتشي
حاكل ؿذُ اػتّ .وچٌيي تا افضايؾ ٍلتاط اص ٍ 220لت تِ 380
ٍلت ،ػشػت واّؾ هماٍهت ًوًَِّاي تتٌي افضايؾ هيياتذ ٍ
تيـيٌِ هٌحٌي ّا دس صهاى وَتاُتشي حاكل هيؿَد.
تا ػثَس خشياى اص ًوًَِّا ،دهاي آًْا افضايؾ هيياتذ ٍ ايي
هَهَع تاػث تثخيش آب ًوًَِّا هيؿَد .تش اػاع ؿىل(ٍ )7
ؿىل( )8تيـيٌِ خشياى دس ًوًَِ  1تيـتشيي همذاس سا داسد تٌاتش
ايي دس ؿىل( )9تطَس ًوًَِ ،تغييشات دها ٍ واّؾ ٍصى ًوًَِ 1

AC

(تِ ػٌَاى هؼياسي اص تغييشات سطَتت آى) دس حيي اػوال خشياى
 ACسػن ؿذُ اػت .تش اػاع ؿىل گفتِ ؿذُ دهاي ًوًَِ دس
هشاحل اٍليِ تا ػشػت صياد افضايؾ يافتِ اػتّ .وچٌيي سطَتت
آى واّؾ يافتِ اػت.
پغ اص اػوال خشياى ػشگشداى  ACدس ٍلتاطّاي ٍ 220
 ،380هماٍهت ٍيظُ ًوًَِّا هطاتك سٍؽ اؿاسُ ؿذُ دس تخؾّاي
لثلي ٍ دس حالت اؿثاع اص آب اًذاصُ گيشي ؿذً .تايح دس
خذٍل( )1هـاّذُ هيؿَد .تش اػاع ًتايح خذٍل گفتِ ؿذُ،
افضٍدى هيىشٍػيليغ ٍ واّؾ ًؼثت  w/cدس طشح اختالط
ًوًَِّاي تتٌي ،دسكذ واّؾ هماٍهت ٍيظُ ًوًَِّاي تتٌي سا
ًؼثت تِ حالت لثل اص اػوال خشياى ػشگشداى  ،ACواّؾ دادُ
اػت.

داسد .تٌاتشايي دس ؿىل ( )10طيف فشواًغ تاال تطَس واهل
تـىيل ًـذُ اػت .دػتگاُ ّايي هاًٌذ ػَالستَى 12605لادس
اػت فشواًغ هضتَس سا تاهيي ًوايذ ٍلي هتاػفاًِ دس اغلة
داًـگاُ ّاي داخل وـَس ٍخَد ًذاسد .تِ ّويي دليل طيف
فشواًغ تاال دس ًوًَِّاي تتٌي تطَس واهل ظاّش ًـذُ اػت ٍ
لؼوتي اص آى هـاّذُ هيؿَد.

ؿکل ( :)10وتايج آصمًن  EISتش سيي ومًوٍ َاي تتىي ؿماسٌ 6 ،4 ،2ي
 7دس حالت قثل ي تعذ اص اعمال جشيان ػشگشدان  ACتحت 380يلت

ؿکل ( )a :)9تغييشات دما  )bتغييشات يصن ومًوٍ  1دس حيه اعمال
جشيان ػشگشدان  ACدس  380يلت

دس ؿىل( )10طيف اهپذاًغ تشخي اص ًوًَِّاي تتٌي دس
حالت لثل ٍ تؼذ اص اػوال خشياى ػشگشداى  ACدس ٍلتاط 380
ٍلت ًـاى هيدّذ .دس ايي ؿىل طيف اهپذاًغ تؼذ اص اػوال
خشياى ػشگشداى ً ،ACؼثت تِ حالت لثل اص آى ،تطشف چپ
حشوت هيًوايذ.
آصهَى  EISتِ ووه دػتگاُ پاسػتت  2273اًدام ؿذ.
هاوضيون فشواًغ لاتل اػوال تَػط ايي دػتگاُ  2هگاّشتض
اػت .تشاي واهل ؿذى طيف فشواًغ تاال دس آصهَى  EISتتي،
ًياص تِ فشواًغ ّاي تؼياس تاال دس هحذٍدُ  30الي  40هگاّشتض

تش اػاع ًتايح ؿىل( )10پغ اص اػوال خشياى ػشگشداى
 ،ACطيف فشواًغ تاال دس ًوًَِّاي تتٌي دچاس تغييش ؿذُ
اػت .ايي تغييش هوىي اػت ًاؿي اص تغييشات ػاختاسي ٍ ًيض
تـىيل تشنّايي هَييي دس ًوًَِّاي تتٌي تاؿذ].[18-13
ّوچٌيي همذاس تغييشات تا افضايؾ دسكذ هيىشٍػيليغ ٍ ًيض تا
واّؾ ًؼثت  w/cواّؾ يافتِ اػت.
تا تَخِ تِ ايٌىِ همذاس ووي اص طيف فشواًغ تاال دس
ؿىل( )10ظاّش ؿذُ اػت تٌاتشايي تؼييي لطش ٍ يا استفاع آى اص
طشيك تشٍىياتي طيف هَخَد اهىاى پزيش ًيؼت ٍلي تِ ًظش
هيسػذ لطش ٍ استفاع طيف فشواًغ تاال پغ اص اػوال خشياى
ػشگشداى ً ACؼثت تِ حالت لثل اص آى واّؾ يافتِ اػت.
تشاي اطويٌاى اص ايي هَهَع ػالٍُ تش آصهَى هماٍهت ٍيظُ ،آصهَى
ً RCPيض لثل ٍ تؼذ اص اػوال خشياى  ACتش سٍي ًوًَِّاي
تتٌي اًدام ؿذ.
اگش لطش ٍ استفاع طيف فشواًغ تاال دس ًوًَِّاي تتٌي پغ اص
اػوال خشياى ػشگشداى  ACواّؾ يافتِ تاؿذ ايي هَهَع تِ
هفَْم افضايؾ اًذاصُ حفشُّاي هَييي تتي ٍ افضايؾ ًفَرپزيشي

تتي دس تشاتش ولشيذّا ٍ ّوچٌيي واّؾ هماٍهت ٍيظُ آًْا
اػت] .[18-13تِ ػثاست ديگش ّش چِ استفاع لَع فشواًغ تاال
دس طيف اهپذاًغ تيـتش تاؿذ دليل تش تشاون تيـتش تتي ،وَچىتش
تَدى اًذاصُ حفشُّاي هَييي تتي ٍ هماٍهت تيـتش آى دس تشاتش
ًفَر ولشيذ اػت]ّ .[13وچٌيي لطش لَع طيف فشواًغ تاال دس
استثاط تا همذاس فاص ّيذساتِ اػت .تٌاتش ايي ّش چِ دسخِ
ػولآٍسي تتي تيـتش تاؿذ لطش لَع گفتِ ؿذُ صيادتش خَاّذ
تَد].[14
ػالٍُ تش تغييشات ؿىل ظاّشي طيف  ،EISفشواًغ ؿشٍع
لَع فشواًغ تاال دس طيفً EISوًَِّاي تتٌي ،هَسد تشسػي
لشاس گشفت .ايي فشواًغ تؼياس ًضديه تِ فشواًغ تشق ؿْش
يؼٌي  50 Hzتَد .دس ؿىل ( )10ايي هَهَع ًـاى دادُ ؿذُ
اػت .دس لؼوت تؼذ ايي هَهَع تحث ؿذُ اػت.
دسخذٍل ( )2تاس الىتشيىي ػثَسي اص ًوًَِّا دس آصهَى
 ،RCPدس حالت لثل ٍ تؼذ اص اػوال خشياى ( ACدس ٍلتاطّاي
ٍ 380 ٍ 220لت) تا يىذيگش همايؼِ ؿذُ اػت .تش اػاع ًتايح
ايي خذٍلً ،وًَِّايي وِ تحت خشياى ػشگشداى  ACلشاس
داؿتِاًذ ،تاس الىتشيىي ػثَسي اص آًْا دس آصهَى  RCPتيؾ اص
حالت لثل اص اػوال خشياى  ACاػتّ .وچٌيي تاس الىتشيىي
ػثَسي اص ًوًَِّايي وِ تحت خشياى  ACدس ٍلتاط ٍ 380لت
لشاس داؿتِاًذ تيـتش اص ًوًَِّاي هـاتْي اػت وِ تحت ٍلتاط
ٍ 220لت لشاس داؿتِاًذ .ػالٍُ تش ايي پغ اص اػوال خشياى
ػشگشداى ،ACهيضاى افضايؾ تاس الىتشيىي ػثَسي دس ًوًَِّاي تا
ًؼثت  w/cووتش ٍ يا تا هماديش تيـتش هيىشٍػيليغ ،ووتش اػت.
پغ اص آصهَى ً ،RCPوًَِّاي تتٌي تشؽ صدُ ؿذ ٍ ػوك
ًفَر ولشيذ دس آًْا اص ساُ پاؿيذى هحلَل ًيتشات ًمشُ تش ػطح

تشؽ صدُ ؿذُ ٍ هطاتك تا سٍؽ اؿاسُ دس تخؾ سٍؽ تحميك
تؼييي ؿذ.
تش اػاع ؿىل(ً ٍ )11تايح خذٍل( ،)3پغ اص اػوال خشياى
ػشگشداى  ACدس ٍلتاطّاي ٍ 380 ٍ 220لت ،ػوك ًفَر ولشيذ
دس ًوًَِّاي تتٌي ًؼثت تِ حالت لثل اص اػوال خشياى ػشگشداى
 ،ACافضايؾ يافتِ اػتّ .وچٌيي تطَس هـاتِ ،تا واّؾ ًؼثت
 ٍ w/cافضايؾ دسكذ هيىشٍػيليغ ،اثشات خشياى ػشگشداى AC
دس افضايؾ ػوك ًفَر ولشيذ واّؾ يافتِ اػت.
 -4تحث
تغييشات ػاختاس هيىشٍػىَپي هاًٌذ ايداد تشنّاي هَييي ٍ
يا تغييش اًذاصُ حفشُّاي هَييي آى هيتَاًذ تاػث ايداد تغييش دس
ؿىل طيف فشواًغ تاال دس آصهَى ًوًَِّاي تتٌي ؿَد].[18-13
تذليل پيچيذُ تَدى ػاختاس هيىشٍػىَپي تتي ،تشسػي تغييشات
ػاختاسي آى اص طشيك هطالؼات هيىشٍػىَپي تؼياس هـىل اػت.
دس ايي ساتطِ سٍؽ  ،EISاتضاسي هٌاػة ٍ ػشيغ تشاي تشسػي
تغييشات ػاختاس تتي اػت.

ؿکل ( )11تعييه عمق وفًر کلشيذ پغ اص آصمًن  RCPتًػيلٍ
پاؿيذن ويتشات وقشٌ  0/1وشمال تش ػطح تشؽ صدٌ ؿذٌ.

جذيل(  :)1مقايمت ييظٌ ومًوٍ َاي تتىي قثل ي تعذ اص اعمال جشيان ػشگشدان AC
لثل اص اػوال خشياى AC
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5

4

3

2
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ًوًَِ

44651

41105

30144

26597/64

38100

25314

22340

15840

12560

هماٍهت ٍيظُ
)(Ω .cm

تؼذ اص اػوال خشياى ACتحت 220 VAC
43680

40380

27708

24200

36970

22827

19700

11700

8914

هماٍهت ٍيظُ
)(Ω .cm

%2/17

%1/76

%8/08

%9/01

%2/96

%9/8

%11/81

%26/13

%29

دسكذ واّؾ
هماٍهت ٍيظُ

تؼذ اص اػوال خشياى ACتحت 380 VAC
40260

37180

25953

21450/12

33627

20192

16493

10775

8191

هماٍهت ٍيظُ
)(Ω .cm

%9/83

%9/54

%13/90

%19/35

%11/73

%20/23

%26/17

%31/97

%34/78

دسكذ واّؾ
هماٍهت ٍيظُ

AC

جذيل ( :)2مقايؼٍ تاس الکتشيکي عثًسي اص ومًوٍ َاي تتىي دس آصمًن  RCPدس حالت قثل ي تعذ اص اعمال جشيان ػشگشدان  ACتحت  220ي 380
يلت
لثل اص اػوال خشياى AC
9

8

436/5

540

7
1062

6
1262/7

5
621

3

4

1820/7

1358/1

2
4029/3

1

ًوًَِ

6777

تاس الىتشيىي(وَلي)

تؼذ اص اػوال خشياى ACتحت ٍ 220لت AC
437/4

548/1

1087/2

1267/2

783

1118/7

1219/5

1508/4

1093/5

1998/9

2684/7

4293

7911/9

تاس الىتشيىي(وَلي)

تؼذ اص اػوال خشياى ACتحت ٍ 380لت AC
1633/5

2786/4

ّواًطَس وِ دس تخؾ سٍؽ تحميك اؿاسُ ؿذ ،تِ دليل
هحذٍديت فشواًغ دػتگاُ پاسػتت  ، 2273طيف فشواًغ تاال
تطَس واهل سػن ًـذُ اػت .تٌاتشايي تغييشات لطش ٍ استفاع طيف
فشواًغ تاال دس ًوًَِ ّا تذسػتي هـخق ًيؼت .تِ ػثاست ديگش
آصهَى ٍ EISخَد تغييشات ػاختاسي ًوًَِّاي تتٌي سا تاييذ هي
ًوايذ ٍلي تذليل واهل ًثَدى طيف هضتَسًَ ،ع تغييشات هـخق
ًيؼت .تِ ّويي دليل آصهَى ّاي تىويلي ؿاهل آصهَى ،RCP
ػوك ًفَر ولشيذ ٍ هماٍهت ٍيظُ تش سٍي ًوًَِّاي تتٌي اًدام
ؿذ تا ًَع تغييشات ػاختاسي ايداد ؿذُ دس ًوًَِّاي تتٌي
هـخق ؿَد.
تش اػاع ؿىل( ،)3ػيواى ّيذساتِ سا هيتَاى تلَست
هدوَػِ اي اص ٍاحذّاي ػلَلي دس ًظش گشفت .دس حالت ػادي
يَىّاي هَخَد دس هحلَل ٍاحذّاي ػلَلي تلَست اتفالي
ّؼتٌذٌّ .گاهيىِ ػيواى ّيذساتِ دس هيذاى الىتشيىي لشاس گيشد
يَىّا اص حالت اتفالي خاسج ؿذُ ٍ هٌظن هيؿًَذ .دس ايي حالت
يَىّاي هثثت دس يه طشف ٍاحذ ػلَلي ٍ يَىّاي هٌفي دس
طشف ديگش آى لشاس هيگيشًذ .تِ ايي تشتية دس داخل ػيواى
ّيذساتِ تؼذاد تؼياس صيادي خاصىّاي ػلَلي تـىيل هيؿَد.
حال اگش ػيواى ّيذساتِ دس هيذاى الىتشيىي  ACلشاس گيشد
يَىّاي هَخَد دس ٍاحذّاي ػلَلي ؿشٍع تِ حشوت سفت ٍ
تشگـت ػشيغ هيوٌٌذ ٍ هَلؼيت خَد سا ّواٌّگ تا فشواًغ
اػوالي تيي كفحات هثثت ٍ هٌفي خاصى ّاي ػلَلي تغييش
هيدٌّذ].[5
تش اػاع ايي هذل ،خشياى  ACدس ًوًَِّاي تتٌي اص دٍ
هؼيش هختلف ػثَس هيًوايذ .ايي هؼيشّا ؿاهل هؼيش خاصًي ٍ
هؼيش هماٍهتي اػت .ؿىل( )4هذاس هؼادل الىتشيىي هؼيشّاي
هضتَس سا ًـاى هيدّذ .هطاتك ؿىل( ،)4اهپذاًغ هؼيش خاصًي ٍ
هماٍهتي تِ فشواًغ خشياى  ACتؼتگي داسد.
دس تتي هماٍهت الىتشيىي فاص ؿي ٍ هاػِ تِ هشاتة تيـتش اص
هماٍهت الىتشيىي صهيٌِ ػيواًي اػت .تٌاتش ايي خشياى توايل

2926/8

4921/2

9795/6

تاس الىتشيىي(وَلي)

داسد اص صهيٌِ ػيواًي ػثَس ًوايذ .تِ ّويي دليل سفتاس اهپذاًغ
تتي ٍ ػيواى ّيذساتِ تا يىذيگش هـاتِ اػت] .[17تش ايي اػاع
هيتَاى هذل ػيواى ّيذساتِ سا تشاي تتي ّيذساتِ ًيض دس ًظش
گشفت.
ٌّگاهيىِ خشياى اص هؼيش خاصًي ػثَس هيًوايذ يَىّا
تؼشػت تيي كفحات خاصًي خاتدا هيؿًَذ ٍ تش اثش اػوال هيذاى
الىتشيىي ؿتاب هيگيشًذ .تشخَسد يَىّا تا ديَاسُّاي ػلَلي
هَخة ايداد گشها هيؿَدّ .وچٌيي دسكَستيىِ هيذاى الىتشيىي
اػوال تِ اًذاصُ وافي لَي تاؿذ اًشطي خٌثـي يَىّا افضايؾ
هيياتذ ٍ تشخَسد آًْا تا خذاسُ ٍاحذّاي ػلَلي هيتَاًذ هَخة
تخشية آًْا ؿَد ٍ تِ ًَػي ديَاسُ ػلَلّا سا توثاساى يًَي
ًوايٌذ .ػالٍُ تش ايي دهاي ًوًَِ تؼشػت افضايؾ هيياتذ ٍ اثشات
ًاؿي اص تٌؾ حشاستي هيتَاًذ هَخة ايحاد هيىشٍتشن دس
ػاختاس ًوًَِ تتٌي ؿَد.
ؿىل (ً )9ـاى هيدّذ دس هشحلِ اٍل اػوال خشياى ،ػشػت
افضايؾ دها دس ًوًَِ تتٌي صياد اػت ٍ ايي هَهَع هي تَاًذ
هٌدش تِ تشٍص تٌؾّاي حشاستي اص ًَع فـاسي ٍ وــي دس تتي
ؿَد .اگش تٌؾّاي وــي تيؾ اص تٌؾ وــي ًوًَِ تتٌي
تاؿذ هيتَاًذ هٌدش تِ تشٍص تشن دس آى ؿَد .ػالٍُ تش ايي اگش
اًشطي تشخَسد يَى ّا وافي تاؿذ هي تَاًٌذ تِ خذاسُ ٍاحذّاي
ػلَلي آػية تشػاًٌذ .ايي ػاهل ػثة هتلل ؿذى ٍاحذّاي
ػلَلي تِ يىذيگش ٍ يا تِ ػثاست ديگش هَخة افضايؾ اًذاصُ
حفشُّاي هَييي تتي خَاّذ ؿذ.
تشسػي ًوَداسّاي ً EISوًَِ ّاي تتٌي (ؿىل(ً ))10ـاى
هيدّذ طيف فشواًغ تاال دس فشواًغ ًضديه تِ ّ 50شتض ؿشٍع
هيؿَد .دس ايي فشواًغ خضء هََّهي اهپذاًغ ًؼثت تِ خضء
حميمي آى تؼياس ووتش اػت لزا خشياى ػثَسي اص ًوًَِّاي تتٌي
دس حالت فشواًغ ّ 50شتض تيـتش اص ػايش فشواًغّا اػت.
تٌاتشايي هيضاى آػية تتي دس ايي حالت تيـتش اص ػايش فشواًغّا
اػت .الثتِ دس فشواًغّاي تؼياس تاال طيف اهپذاًغ تتي هدذدا

هحَس اهپذاًغ حميمي سا لطغ هيًوايذ ٍ حالتي هـاتِ تا
فشواًغ ّ 50شتض ايداد هيؿَد ٍلي چٌيي فشواًغّايي دس ػول

واستشد چٌذاًي ًذاسًذ.

جذيل ( :)3مقايؼٍ عمق وفًر کلشيذ دس آصمًن  RCPدس حالت قثل ي تعذ اص اعمال جشيان ػشگشدان  ACتحت  220ي  380يلت
لثل اص اػوال خشياى AC
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تؼذ اص اػوال خشياى ACتحت ٍ 220لت AC
26

33

ول هخاهت ًوًَِ
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ػوك ًفَر ()mm

تؼذ اص اػوال خشياى ACتحت ٍ 380لت AC
35

37

ول هخاهت ًوًَِ

اثشات ؿيويايي خشياى ً ACاچيض اػت تٌاتش ايي اػوال
خشياى  ACتش ًوًَِّاي تتٌي هَخة تغييش تشوية ؿيويايي
آًْا ًويؿَد .دس تشوية ؿيويايي ثاتت ،هماٍهت ٍيظُ تتي دس
استثاط تا ٍصى حدوي تتي ،اًذاصُ ٍ تَصيغ حفشُ ّاي هَييي آى
اػت] .[19اص طشفي دس ٌّگام اػوال خشياى  ،ACدس هشحلِ اٍل،
خشياى ػثَسي اص ًوًَِّا تِ همذاس هاوضيون خَد هيسػذ .ايي
هَهَع هي تَاًذ هٌدش تِ تـىيل هيىشٍ تشن ٍ ًيض افضايؾ اًذاصُ
حفشُ ّاي هَييي تتي ؿَدّ .وچٌيي دس ايي هشحلِ آب هَخَد
دس هحلَل ٍاحذّاي ػلَلي ؿشٍع تِ تثخيش هيوٌذ.
دس ًوَداسّاي خشياى-صهاى(ؿىل(ٍ )7ؿىل( ))8دس هشحلِ
اٍل هماٍهت الىتشيىي ًوًَِ ّا واّؾ هيياتذ ٍ تا خـه ؿذى
ٍاحذّاي ػلَلي ،خاكيت خاصًي آًْا اص تيي هيسٍد ٍ خشياى
هدثَس خَاّذ تَد اص هؼيش هماٍهتي ػثَس ًوايذ .اهپذاًغ هؼيش
هماٍهتي تِ هشاتة تيـتش اص اهپذاًغ هؼيش خاصًي اػت .تٌاتش ايي
تا پيـشفت خـه ؿذى ٍاحذّاي ػلَلي ،اهپذاًغ ًوًَِّاي
تتٌي افضايؾ يافتِ ٍ خشياى ػثَسي اص آًْا واّؾ هيياتذ.
ػالٍُ تش ايي ،خـه ؿذى تتي هيتَاًذ ػاهلي تشاي ايداد
اًمثام ،خضؽ ٍ دس ًتيدِ ايداد هيىشٍ تشن دس آى تاؿذ].[2
تٌاتشايي دس كَستيىِ تٌؾ ًاؿي اص اًمثام تتي تيؾ اص تٌؾ
وــي آى تاؿذ دس ايي هشحلِ ًيض هـاتِ هشحلِ اٍل دس ػاختاس
تتي هيىشٍتشن تـىيل خَاّذ ؿذ .تٌاتشاِيي تغييشات ػاختاسي
دس هشحلِ دٍم ًوَداسّاي خشياى-صهاى ًيض اداهِ هيياتذ.
تضسگتش ؿذى اًذاصُ حفشُّاي هَييي ًوًَِّاي تتي ٍ ًيض
تـىيل هيىشٍتشن تاػث افضايؾ ًفَرپزيشي آًْا دس تشاتش ولشيذ
(خذٍل( ،))2افضايؾ ػوك ًفَر ولشيذ (خذٍل(ً ٍ ))3يض واّؾ
هماٍهت ٍيظُ آًْا ؿذ (خذٍل(.))1
تش اػاع تحميمات اًدام ؿذُ ،تـىيل هيىشٍتشن ٍ ًيض
افضايؾ اًذاصُ حفشُّاي هَييي تتي هَخة واّؾ لطش ٍ استفاع

ول هخاهت ًوًَِ

ػوك ًفَر ()mm

لَع فشواًغ تاال دس طيف اهپذاًغ تتي خَاّذ ؿذ ]. [16-13
تٌاتش ايي تش اػاع ًتايح آصهَىّاي هماٍهت ٍيظُ ٍ RCP ،ػوك
ًفَر ولشيذ هيتَاى ًتيدِ گشفت دس ؿىل( )10پغ اص اػوال
خشياى ػشگشداى  ،ACلطش ٍ استفاع طيف فشواًغ تاال دس آصهَى
ً EISؼثت تِ حالت لثل اص اػوال خشياى  ACواّؾ يافتِ
اػت.
افضٍدى هيىشٍػيليغ ٍ يا واّؾ ًؼثت  w/cدس ًوًَِّاي
تتٌي هَخة دٍام ٍ افضايؾ هماٍهت آًْا دس تشاتش اثشات خشياى
 ACدس ٍلتاط تاال ؿذُ اػت .تِ ًظش هيسػذ دٍ ػاهل گفتِ ؿذُ
هَخة افضايؾ هماٍهت تتي دس تشاتش تشنّاي حشاستي ٍ ًيض
تشنّاي ًاؿي اص خـه ؿذى تتي ؿَد .دس ًوَداسّاي خشياى-
صهاى(ؿىل(ٍ )7ؿىل( ))8هالحظِ ؿذ اهافِ وشدى
هيىشٍػيليغ ٍ ًيض واّؾ  w/cػشػت افضايؾ دها ٍ ّوچٌيي
تيـيٌِ خشياى ػثَسي اص ًوًَِ ّا سا واّؾ هي دّذ .ايي دٍ
ػاهل هيتَاًذ تـىيل هيىشٍتشن سا دس اثش هىاًيضم تٌؾ حشاستي
ٍ اًمثاهي واّؾ دّذ.
 -5وتيجٍ گيشي
تش اػاع آصهَىّاي اًدام ؿذُ ،خشياى ػشگشداى  ACدس
ٍلتاطّاي تاال اص طشيك هىاًيضم تٌؾّاي حشاستي ٍ تٌؾّاي
ًاؿي اص خـه ؿذى تتي ٍ ًيض توثاساى يًَي خذاسُ حفشُّاي
تتي هَخة واّؾ دٍام تتي هيؿَد .تٌاتش ايي تِ ًظش هيسػذ
تىاسگيشي الياف ٍ پَؿؾّاي ػايمي تتَاًذ دس خلَگيشي ٍ وٌتشل
اثشات هخشب خشياى ً ACمؾ داؿتِ تاؿذ ٍ هي تَاًذ دس
تحميمات آيٌذُ تشسػي ؿَد.
دس تيشّاي تتٌي تشق ًـت ؿذيذ خشياى  ACدس ؿشٍع
تاسًذگي ٍ دس هٌاطمي وِ آلَدگي َّا صياد اػت سخ هيدّذ .تا
هشطَب ؿذى سػَب ػطح همشُّا ،هماٍهت الىتشيىي آًْا تـذت
افت هيًوايذ ٍ دس ايي ٌّگام تٌْا ػاهل وٌتشل وٌٌذُ دس تشاتش

AC

 تذيي تشتية تا تاال تشدى هماٍهت الىتشيىي تيش تشق اص.هيسٍد
طشيك تاال تشدى ويفيت آى هيتَاى اص خؼاسات همشُّا ٍ تيشّاي
 هؼلواً اخشاي ايي طشح.تشق تش اثش ًـت خشياى خلَگيشي ًوَد
هَخة واّؾ لاتل هالحظِ ّضيٌِّاي ػالياًِ تؼَين تيشّاي
.تشق ٍ همشُّا خَاّذ ؿذ

Nordtest method, NT Build 492, “Chloride
migration coefficient from non-steady-state
migration experiments” Approved , 1999-2011.
ZhongziXu, Ping Gu, Ping Xie, J. J. Beaudoin “
Application of A.C. Impedance Techniques in
Studies of Porous Cementitious Materials (II):
Relationship Between ACIS Behavior and the
Porous Microstructure”, Cement and Concrete
Research. Vol. 23, pp. 853-862, 1993.
Ping Xie, Ping Gu, Yan Fu, J.J. Beaudoin “A.C.
Impedance Phenomena in Hydrating Cement
System: Origin of the High Frequency Arc”,
Cement and Concrete Research Vol. 24, No. 4,
pp. 704-706, 1994.
Ping Gu, Ping Xie, J. J. Beaudoin, R. Brousseau
“A.C.
Impedance
Spectroscopy(II):Microstructural
Characterization of HydratingCement-Silica
Fume Systems”, Cement and Concrete
Research. Vol. 23, pp. 157-168, 1993.
Ping Gu, ZhongziXu, Ping Xie, J.J. Beaudoin
“An A.C. Impedance Spectroscopy Study of
Microcracking In Cement-Based Composites
During Compressive Lodding”, Cement and
Concrete Research Vol. 23, pp. 675-682, 1993.
W.J.McCarter “A Parametric Study of The
Impedance Charcteristics of Cement-Aggregate
Systems During Early Hydration”, Cement and
Concrete Research, Vol. 24, No. 6, pp. 10971110, 1994.
Hugo Mercado, Sylvie Lorente, Xavier Bourbon
“ Chloride diffusion coefficient: A comparison
between
impedance
spectroscopy
and
electrokinetic tests”, Cement and Concrete
Composites, Volume 34, pp. 68-75, 2012.

]12[

R. Vedalakshmi R. Renugha Devi Bosco
Emmanuel N. Palaniswamy “Determination of
diffusion coefficient of chloride in concrete: an
electrochemical
impedance
spectroscopic
approach”, Materials and Structures No. 41, pp.
1315–1326, 2008.

]19[

]13[

]14[

]15[

]16[

]17[

]18[

 اهافِ وشدى. هماٍهت الىتشيىي تيش تتٌي اػت،ًـت خشياى
 دس طشح اختالط تيشّايw/c هيىشٍػيليغ ٍ يا واّؾ ًؼثت
AC تتٌي تشق هَخة افضايؾ هماٍهت آًْا دس تشاتش ػثَس خشياى
 تٌاتش ايي تيش تتٌي هيتَاًذ دس اتتذاي تاسًذگي اص ًـت.هيؿَد
 سػَتات،خشياى خلَگيشي ًوايذ ٍ پغ اص گزؿت هذت وَتاّي
ػطح همشُ تَػط تاساى ؿؼتِ ؿذُ ٍ هماٍهت الىتشيىي آى تاال
 مشاجع-6
Luca Bertolini, Maddalena Carsana, Pietro
Pedeferri,,“Corrosion behaviour of steel in
concrete in the presence of stray current”,
Corrosion Science 49, pp. 1056–1068, 2007.

]1[

M. Raupach, B. Elsener, R. Polder and J.
Mietz, Corrosion of reinforcement in concrete,
Chapter 9, “Influence of stray currents on
corrosion of steel in concrete”, Woodhead
publishing limited,2007.

]2[

Shucai YANG, Xu YANG, “Evaluation of
stray current corrosion resistance of concrete in
metro construction”, pp. 246–2529, Front.
Archit. Civ. Eng. China, 2008.
Luca Bertolini, Bernhard Elsener, Pietro
Pedeferri, Rob Polder, “Corrosion of Steel in
Concrete” ,Wiley-VchVerlag GmbH & Co.
KGaA, Weinheim, 2004.
Ping Gu,PingXie, J. J. Beaudoin, R. Brousseau,
“Application
of
A.C.
Impedanmce
Spectroscopy (I): A New Equivalent Circuit
Model for Hydrated Portland Cement Paste”,
Cement and Concrete Research. Vol. 22, pp.
833-840, 1992.
GuofuQiao ,JinpingOu “Corrosion monitoring
of reinforcing steel in cement mortar by EIS
and ENA”, Electrochimica Acta No. 52, pp.
8008–8019, 2007.

]3[

Ping Gu, Ping Xie& J.J. Beaudoin "Impedance
Characterization of microcracking Behaviour in
Fibre-reinforced Cement Composites”, Cement
& Concrete Composites No. 15, pp. 173-180,
1999.
Ahmed, M. S., Kayali, O., & Anderson, W.
"Evaluation of Binary and Ternary Blends of
Pozzolanic Materials Using the Rapid Chloride
Permeability Test”. Journal of Materials in
Civil Engineering, No. 21, pp. 446-453, 2009.
C.C. Yang, C.T. Chiang, "Relation between the
chloride migration coefficients of concrete from
the colourimetric method and the chloride
profile method” J. Chin. Inst. Eng. 32, pp. 801–
809, 2009.
P.A. Claisse, H.I. Elsayad, E. Ganjian,
“Modelling the rapid chloride permeability
test”, Cem. Concr. Res. 40, pp. 405–409, 2010.
ASTM C1202, “Standard Test Method for
Electrical Indication of Concrete’s Ability to
Resist Chloride Ion Penetration.

]7[

]4[

]5[

]6[

]8[

]9[

]10[
]11[

 پي وًؿت َا-7

1

unit cells
Electrochemical Impedance Spectroscopy
3
Rapid Chloride Penetration Test
4
Parstat 2273 potentiostat/galvanostat/FRA
5
Solarton 1260
2

