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کارشناسی ارشد مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت ساخت ،دانشگاه علم و صنعت ایران
سجاد ذهبی
کارشناسی ارشد مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت ساخت ،دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد حسین تدین
دانشجوی دکتری عمران-سازه دریایی ،دانشگاه تهران

چکیده
فرسودگی سازههای بتن مسلح یکی از مسائل بسیار مهم است که هزینه تعمیر یا جایگزینی آنها باعث به وجود آمدن خسارات اقتصادی
بسیار زیادی میشود .یکی از دالیل عمده این آسیبدیدگیها ،خوردگی آرماتورهای فوالدی مدفون در بتن است .اندازهگیری میدانی
مقاومت الکتریکی بتن ،اساس ًا بهعنوان شاخصی از فعالیت خوردگی آرماتورها استفاده میشود .مقاومت الکتریکی جزء مهمی از سلول
خوردگی است .مقاومت بیشتر ،باعث عبور جریان خوردگی کمتر بین نواحی آندی و کاتدی فوالد است .درنتیجه ،مقاومت الکتریکی
نقش مهمی را در کن ترل نرخ خوردگی فوالد مسلح کننده بازی میکند .در این تحقیق روشهای مختلف اندازهگیری مقاومت ویژه
الکتریکی بتن ازجمله روش حجمی ،سطحی (ونر) ،گالواپالس و روش استاندارد هدایت الکتریکی  ASTM C1760با یکدیگر مقایسه
می گردند .بدین منظور دو مخلوط بتن معمولی با نسبت آب به سیمان  0/4و مقدار مواد سیمانی  573و  423کیلوگرم در مترمکعب و 5
مخلوط بتن خودتراکم با نسبت آب به سیمان  0/4شامل طرح حاوی مواد لزجت زا ،طرح حاوی پودر سنگ و طرح فاقد افزودنی ساخته
شد و آزمایشهای برنامهریزیشده در سنین  7و  22و  00روز بر روی آنها انجام شد .نتایج نشاندهنده وجود ارتباط قوی میان روشهای
مختلف اندازهگیری است.
واژههای کلیدی :مقاومت ویژه الکتریکی ،هدایت الکتریکی ،خوردگی.
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 -1مقدمه

و مکملهای سیمانی ،فاکتورهایی هستند که بر ریزساختار ماتریس

ازجمله ویژگیهای فیزیکی بتن میتوان به مقاومت ویژۀ الکتریکی سیمانی بتن و منافذ آن اثرگذارند؛ بنابراین بر مقاومت الکتریکی
آن اشاره نمود .مقاومت ویژه الکتریکی بتن شاخصی برای تعیین بتن نیز تأثیرگذارند[.]5،9
میزان مقاومت بتن در برابر عبور جریان الکتریکی است .این مقاومت الکتریکی بتن تابع پارامترهایی به شرح زیر است [:]7
شاخصه از بتن در سازههای بتن مسلح واقع در معرض خوردگی ساختار فیزیکی بتن :با افزایش تخلخل (بهویژه منافذ بزرگ) از
کاربردی میشود .در روند خوردگی بر سطح میلگرد دو منطقه مقاومت الکتریکی کاسته میشود.
آندی و کاتدی به وجود میآید که دارای اختالفپتانسیل هستند .ساختار شیمیایی بتن :وجود عناصر شیمیایی در منافذ بتن بر
انتقال یونهای هیدروکسیل از کاتد به آند تحت تأثیر مقاومت ویژه مقاومت الکتریکی اثر دارد .مثالً وجود کلر در محلول منافذ باعث
الکتریکی بتن صورت میگیرد .هر چه مقاومت ویژه الکتریکی کاهش مقاومت الکتریکی میگردد .همچنین در محلول منافذ بتن.
4
2
بتن بیشتر باشد از شدت خوردگی کاسته میشود .بهعبارتدیگر یونهایی از قبیل  Al 3 و  Caو  Siو  K یافت میشوند

خوردگی نسبت مستقیم با جریان بین آند و کاتد داشته و با مقاومت که نوع و مقدار آنها اثر مهمی مقدار مقاومت الکتریکی بتن دارد.
الکتریکی نسبت عکس دارد[ .]1رابطه بین مقاومت ویژه الکتریکی معموالً برای موادی مانند بتن ،اندازهگیری جریان مستقیم )(D.C
بتن و احتمال خوردگی آرماتور به شرح ذیل است:

نمیتواند انجام شود .استفاده از اختالفپتانسیل ) (D.Cدر یک
نمونه بتنی ،جریانی ایجاد میکند که عمدتاً توسط یونهای موجود

جدول  -1رابطه بین مقاومت ویژه الکتریکی بتن و احتمال

در آب حفرهای انتقال مییابد .در الکترودهای اتصال اندرکنش

خوردگی آرماتور[]8
مقاومت ویژه الکتریکی بیشتر از  120اهم  -متر

رخ میدهد .این واکنشها منجر به قطبی شدن میشوند .به دلیل

خوردگی

تأثیرات این قطبی شدنها جریان نمیتواند بهدرستی اندازهگیری

احتمال ندارد.

شود [.]2

مقاومت ویژه الکتریکی بین 50اهم -متر تا 120اهم -خوردگی
متر
مقاومت ویژه الکتریکی کمتر از  50اهم  -متر

احتمال دارد.

برای اندازهگیری مقاومت الکتریکی بتن در ابتدا دانشمندان از

خوردگی

جریان مستقیم ) (D.Cاستفاده میکردند؛ اما بعدها با انجام

حتمی است.

آزمایشهایی متوجه شدند که در صورت استفاده از جریان متناوب

مقاومت ویژه الکتریکی میتواند بهعنوان مقاومت الکتریکی یک
هادی با حجم واحد و سطح مقطع ثابت که در آن جریان پیوسته و

) ،(A.Cبتن عالوه بر رفتار مقاومتی از خود رفتار خازنی نیز نشان
میدهد؛ بنابراین آنچه در برابر جریان مقاومت میکند مقاومت
ظاهری بتن است که مقدار آن از رابطه ( )1به دست میآید [:]6

یکنواخت توزیعشده ،تعریف شود[ .]3بهصورت سادهتر میتوان
آن را به شکل مقاومت الکتریکی بین وجوه مخالف مکعبی به ضلع ()1
یک سانتیمتر (یا یک متر) تعریف کرد .این مقاومت حجمی است  :Rمقاومت اهمی بتن )(
و اگر مقدار قابلتوجهی جریان از سطح رسانا عبور کند ،باید
فاکتور مقاومت سطحی در نظر گرفته شود [.]9

Z  R[(2fCR) 2  1]0.3

1
 :Zمقاومت ظاهری بتن )(

 :Fفرکانس جریان اعمالی )(KHZ

مقاومت الکتریکی بتن به ریزساختار ماتریس سیمان ،خلل و فرج متداولترین روش اندازهگیری آزمایشگاهی مقاومت ویژه
آن ،تخلخل و اندازه حفرات وابسته است .مقاومت الکتریکی الکتریکی بتن روش حجمی است همچنین سه روش برای
همچنین تابعی از غلظت و تحرک یونها در منافذ است .شیمی اندازهگیری درجا مقاومت الکتریکی استفاده میشود :روش دو
سیمان ،مقدار سیمان ،نسبت آب به سیمان و استفاده مواد افزودنی الکترودی ،8روش چهار الکترودی( 3ونر ،)9روش اندازهگیری
-Impedance
Two-Probe
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Four-Probe
Wenner

3
4

اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی بتن...

مقاومت تک الکترودی یا دیسکی .1روشهای اندازهگیری به مدت  89ساعت در قالب نگهداری شدند سپس از قالب
مقاومت الکتریکی بتن دارای دستورالعمل استانداردی نمیباشند .خارجشده و عملآوری رطوبتی تا سن انجام آزمایشها صورت
در سال  8218انجمن مواد و آزمون امریکا 8استانداردی به شماره گرفت .همچنین در جدول ( )9نتایج آزمایشهای بتن خودتراکم
 C1760-12تحتعنوان اندازهگیری هدایت الکتریکی بتن منتشر آورده شده است.
کرد .در این تحقیق سعی بر آن است که روشهای مختلف
اندازهگیری مقاومت ویژه الکتریکی بتن با یکدیگر مقایسه شده و  -5-2آزمایش مقاومت ویژه الکتریکی
میزان همبستگی آنها باهم بررسی شود .بدین منظور آزمایش برای تعیین مقاومت الکتریکی بتن سخت شده دستورالعمل استاندارد
تعیین مقاومت ویژه الکتریکی به روشهای حجمی ،چهار نقطهای در  BSو  ASTMو استانداردهای معتبر ،وجود ندارد لذا برای تعیین
(ونر) و گالواپالس و همچنین روش استاندارد تعیین هدایت این مقاومت از وسایل و روش خاصی استفادهشده است.
الکتریکی بتن بر روی آزمونههای بتنی انجام میگیرد.

جدول -8مشخصات فیزیکی و شیمایی پودر سنگ و سیمان
ردیف

ترکیب

پودر سنگ

سیمان

1

(SiO2)%

8/22

88/8

8

(Al2O3)%

2/35

9/6

در ساخت مخلوطهای بتن این پژوهش از سیمان نوع  8محصول

3

(Fe2O3)%

2/5

3/2

کارخانه سیمان هگمتان ،مصالح سنگی ریزدانه طبیعی با وزن

9

(CaO)%

51/88

99/85

مخصوص  ،2/58 gr/cm3شن ریز (نخودی) شکسته با وزن

5

(MgO)%

1/22

1/5

مخصوص  2/67 gr/cm3و شن درشت (بادامی) با وزن

9

(SO3)%

1/89

8/3

مخصوص  2/68 gr/cm3و حداکثر اندازه اسمی  16میلیمتر

7

Na 2 o

-

2/8

استفاده شد .آب مصرفی ،آب شرب شهر همدان و فوق روان

2

K2o

-

2/7

6

ریزی بلین )(cm²/gr

-

3222

12

چگالی)(gr/cm3

8/91

3/19

 -2برنامه آزمایشگاهی
 -1-2مواد و مصالح

کننده مصرفی از نوع پلی کربوکسیالتی است .همچنین پودر سنگ
مصرفی از نوع آهکی بود .مشخصات فیزیکی و شیمیایی مصالح
مصرفی در جدول  8آورده شده است.

 -1-5-2روش حجمی
جهت انجام این آزمایش از یک وسیله تعیین مقاومت الکتریکی با
فرکانس متغیر  12Hzتا  10 KHzاستفاده گردید .جهت اتصال

 -2-2مخلوطهای بتن

در این پژوهش مجموعاً  5طرح مخلوط شامل دو مخلوط بتن دو سر آزمونه به دستگاه از صفحات مسی استفاده گردید .برای
معمولی با نسبت آب به سیمان  2/9و مقدار مواد سیمانی  375اینکه صفحات مسی هیچگونه اتصالی با زمین و میز کار نداشته
 Kg/m3و  425 Kg/m3و  3مخلوط بتن خودتراکم با نسبت آب باشند به صفحات ،پالستیکی چسبانده شد .برای اتصال کامل
به سیمان  2/9شامل طرح حاوی مواد لزجت زا  ،طرح حاوی پودر صفحات مسی با سطح بتن به یک ماده رسانا نیاز است ،بدین منظور
سنگ و طرح فاقد افزودنی ساخته شد .مشخصات طرح از خمیر سیمان استفاده شد .خمیر سیمان از یکسو دارای یونهای
مخلوطهای ساختهشده در جدول  3آورده شده است .بهمنظور آزاد زیادی است که هادی الکتریکی با مقاومت پایین است و از
کنترل روانی طرحهای بتن معمولی در محدوده  75تا  122میلیمتر سویی دیگر سبب اتصال کامل بین سطح بتن با صفحات مسی
از فوق روان کننده استفاده شد .مشخصات مخلوطهای مطالعه در میشود .برای آنکه از اتصال کامل مطمئن شویم از یک وزنه بر
جدول ( )3آورده شده است .نمونهها پس از ساخت ،قالبگیری و روی صفحه فوقانی استفادهشده است.
Single-Electrode

1

ASTM

2
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جدول -3مقادیر اجزای مخلوط مطالعه شده
ردیف

نام طرح

W/C

5

SCC P-0/4-400

2/9

400

160

351

87

1270

100

0

1/4

kg

kg

kg

kg

9

SCC V-0/4-450

2/9

450

180

352

88

1272

0

2/1

1/4

kg
آب
m3

3

SCC-0/4-475

2/9

475

190

342

85

1236

0

0

1/2

ماسه ( )m3

8

C-0/4-375

2/9

375

152

381

284

1192

2

2

2/7

kg

سیمان ( )m3

شن بادامی ( )m3

شن نخودی ( )m3

پودر سنگ ( )m3

(درصد وزنی سیمان)

ماده لزجت زا

(درصد وزنی سیمان)

فوق روان کننده

1

C-0/4-425

2/9

425

172

361

270

1132

2

2

2/5

جدول -9نتایج آزمایشهای بتن خودتراکم
Slump flow
)Flow (cm) T50(sec

J Ring
)(mm

V Funnel
)(sec

V funnel
)5 min (sec

L box

SCC-0/4-475

8/2

75

6

7/9

6/9

2/29

SCC V-0/4-450

3/1

97

2

2/7

6

2/23

SCC P-0/4-400

9

71

2

11/7

18/3

2/25

کد طرح مخلوط

نحوه اندازهگیری مقاومت الکتریکی به این صورت است که ابتدا
بر روی یکی از صفحات مسی مقداری خمیر سیمان گذاشته و
توسط کاردک پخش می شود .آزمونه که در شرایط رطوبتی اشباع
با سطح خشک است ،بر روی خمیر سیمان قرار داده می شود.
سپس روی سطح فوقانی آزمونه نیز با خمیر سیمان پوشانده و
صفحه مسی فوقانی ،همراه با وزنه بر روی آزمونه قرار داده می
شود .هر یک از سیمهای دستگاه را به یکی از صفحات مسی متصل
کرده و فرکانس دستگاه را روی  12 Hzقرار داده و عدد مقاومت
الکتریکی را یادداشت می شود .در شکل ( )1آزمونه و صفحات

شکل -1نحوه آمادهسازی آزمونه برای اندازهگیری مقاومت

مسی و نحوه اندازهگیری مقاومت الکتریکی بتن سخت شده
مشاهده میشود .درنهایت با استفاده از رابطه ( )8مقاومت ویژه -2-5-2روش چهار الکترودی
در حال حاضر این روش بهطور گسترده برای اندازهگیریهای
الکتریکی بتن محاسبه میگردد.
میدانی انجام میشود .این روش در ابتدا توسط ونر برای
R. A

()8
اندازهگیری مقاومت خاک توسعه دادهشده بود .همانطور که در
L
در این رابطه  Rمقاومت الکتریکی ( ρ ،)ohmمقاومت ویژه شکل ( )8نشان دادهشده است ،چهار الکترود بهصورت یکسان قرار
الکتریکی ( L ،)ohm • mطول آزمونه ( )mو  Aسطح مقطع داده شدهاند وجریان متناوب کوچکی بین الکترودهای بیرونی
آزمونه ( )m2است.
برقرار است و پتانسیل بین الکترودهای میانی اندازهگیری میشود.
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سپس مقاومت با استفاده از رابطه ( )3اندازهگیری میشود[ :]18،11باشد ،معرفی کردند[ .]13،19همچنین السنر 8و همکاران با استفاده

2 . A.V
() 3
I
بهدستآمده از روش ونر ،مقدار ثابت سلول را  1/5 mمعرفی
که در آن ρمقاومت ویژه الکتریکی ( A ،)ohm•cmفاصله بین
کردند [ .]15ریلم 3مقدار ثابت سلول را برای قطعاتی با کاور ،قطر
الکترودهای داخلی ( V ، )cmولتاژ (ولت) و  Iجریان (آمپر)
میلگرد و قطر دیسک بین  12تا  52میلیمتر 2/1 ،متر معرفی کرد
است.
[.]19
از دیسکی به قطر  822میلیمتر و کالیبره کردن نتایج با نتایج



 -4-2آزمایش هدایت الکتریکی
این آزمایش بر اساس روش استاندارد  ASTMC1760بر روی
آزمونههای استوانهای شکل با ابعاد  82×12سانتیمترانجام میگیرد.
روش آزمایش بدینصورت است که آزمونهها در حالت اشباع با
سطح خشک درون سلول آزمایش قرار گرفته و ولتاژ  92ولت DC
توسط محلول سدیم کلرید با غلظت  %3به دو سر آزمونه اعمال
میشود .پس از گذشت  92ثانیه جریان عبوری از آزمونه قرائت
میشود و با استفاده از رابطه ( )5هدایت الکتریکی آزمونه بتنی
شکل -8روش ونر برای اندازهگیری مقاومت ویژه الکتریکی [.]18

محاسبه میگردند .در این پژوهش میانگین سه آزمونه برای هر
طرح مخلوط و در هر سن گزارش شد.
()5

 -5-5-2روش تک الکترودی (دیسک)

𝐿 𝐼1
𝑉 𝐷2

Ϭ = Ϭ = 1273/2

این روش بر پایه استفاده از صفحه فلزی کوچک که بهعنوان  =Ϭهدایت الکتریکی بتن (ms/m)9
الکترود در سطح بتن قرار دادهشده و یک میلگرد فوالدی بهعنوان  =Kضریب ثابت =187328
الکترود شمارنده ،میباشد .در این روش مقاومت ویژه الکتریکی  =I1جریان عبوری در ثانیه (mA) 92
 =Vولتاژ اعمالی )(V

بتن با استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود:
()9

 =Lطول آزمونه)(mm

Resistivity(ohm.m)= K.R

در این رابطه  Kثابت سلول اندازهگیری ( )mو  Rمقاومت  =Dقطر آزمونه )(mm
واحد اندازهگیری هدایت الکتریکی در  ،SIزیمنس 5بر متر

الکتریکی ( )ohmاست.

1
مزیت این روش در این است که محل آزمایش مهم نیست زیرا ) (siemens/mاست که زیمنس همان Ωاست[.]17
تأثیر میلگرد فوالدی از بین رفته است .با استفاده از این روش،

مقاومت بتنی که پوشش میلگرد را تشکیل داده اندازهگیری  -5نتایج و تجزیه و تحلیل آنها
میشود .عیب بزرگ این روش این است که به مقاومت سطح  -1-5مقاومت ویژه الکتریکی
تماس بتن مورد آزمایش حساس است .ثابت سلول به ضخامت در شکلهای  3تا  5نتایج مقاومت ویژه الکتریکی طرحهای
کاور ،قطر دیسک ،فاصله میلگردها از هم و قطر میلگردها وابسته ساختهشده به تفکیک روش اندازهگیری در سنین  7،82و  62روز
است .فلیو 1و همکاران مقدار دو برابر قطر دیسک را برای ثابت ارائهشده است .هر سه روش روند مشابهی را نشان دادند .همانطور
سلول در شرایطی که قطر دیسک از ضخامت کاور کوچکتر که انتظار میرفت با افزایش سن آزمونهها مقاومت ویژه الکتریکی
1

Feliu
Elsener
3
Rilem
2

mili siemens/m
siemens

4
5
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افزایش مییابد که این امر ناشی ازکاهش خلل فرج خمیر سیمان ،در طرحهای بتن خودتراکم عملکرد طرح حاوی پودر سنگ از دو
درنتیجةانجام واکنش هیدراسیون سیمان است .همچنین در طرحهای طرح دیگر بهتر بوده است ،که این امر در اندازهگیری با هر سه
معمولی مشاهده میشود که با کاهش مقدار مواد سیمانی افزایش روش مشاهده گردید .در طرحهای بتن خودتراکم طرح حاوی
مقاومت ویژه الکتریکی رخ میدهد .با توجه به آنکه مقاومت خمیر ماده لزجت زا نتایج کمتری را نسبت به دو طرح دیگر نشان داد.
سیمان در مقابل سنگدانه تقریباً ناچیز است ،هرگونه کاهش در حجم البته در روش اندازهگیری دیسک (دستگاه گالواپالس) طرح
خمیر سیمان باعث افزایش مقاومت ویژه الکتریکی خواهد شد.

حاوی ماده لزجت زا نتایج بهتری را نسبت به طرح خودتراکم بدون
افزودنی نشان داد.
در مقایسه بتن معمولی و بتن خودتراکم مشاهده میشود که نتایج
بتن خودتراکم در سن  62روز نسبت به بتن معمولی دارای برتری
نسبی است .این امر در حالی رخ داده است که بهطور متوسط مقدار
مواد سیمانی مصرفی در بتن خودتراکم نسبت به بتن معمولی بیشتر
شده است؛ بنابراین میتوان انتظار داشت در شرایط یکسان ازنظر
مقدار نسبت آب به سیمان و مواد سیمانی ،مقاومت ویژه الکتریکی
بتن خودتراکم از بتن معمولی بیشتر باشد .بهبود ریزساختار ماتریس

شکل -3مقاومت ویژه الکتریکی روش حجمی

سیمان ،کاهش خلل فرج بتن از طریق تراکم بهتر و بهبود ناحیه
انتقالی در خمیر سیمان باعث برتری بتن خودتراکم میگردد.
 -2-5هدایت الکتریکی
در شکل ( )9نتایج هدایت الکتریکی طرحهای مطالعه ارائه شده
است .همانطور که انتظار میرفت مشاهده شد که با افزایش سن
نمونهها ،هدایت الکتریکی کاهش مییابد.

شکل -9مقاومت ویژه الکتریکی روش ونر

شکل -9هدایت الکتریکی ASTM C1760

در بتن معمولی روند کاهش هدایت الکتریکی در سن  82روز
تقریباً متوقف گردید اما در طرحهای بتن خودتراکم این روند تا
شکل -5مقاومت ویژه الکتریکی روش تک الکترودی
(گالواپالس)
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سن  62روز ادامه داشت.

اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی بتن...

در مقایسه بتن خودتراکم و معمولی مشاهده میشود که هدایت
الکتریکی بتن خودتراکم در سنین  7و  82روزه از بتن معمولی
بیشتر است اما در سن  62روز بتن خودتراکم نسبت به بتن معمولی
عملکرد بهتری را نشان میدهد .به نظر میرسد این امر به دلیل
استفاده از فوق روان کننده در بتن های خودتراکم با دوز مصرفی
بیشتر نسبت به بتن معمولی و ایجاد خاصیت کندگیر کنندگی در
بتن باشد.
در شکل ( )7نتایج مقاومت ویژه الکتریکی با استفاده از روش
 ASTM C1760نمایش دادهشده است .هدایت الکتریکی
معکوس مقاومت ویژه الکتریکی است؛ بنابراین با معکوس کردن

شکل -2ارتباط روش ونر و روش حجمی با برازش خطی

نتایج هدایت الکتریکی ،مقاومت ویژه الکتریکی بهدست میآید .در شکل ( )6نتایج مقاومت ویژه الکتریکی دو روش حجمی و
نتایج روش  ASTM C1760روند مشابهی با سه روش قبل دارد ASTM C1760 .در مقابل هم آورده شدهاند .با برازش خط میان
نتایج دو روش ،یک رابطه خطی با عرض از مبدأ صفر و شیب
 2/65بهدست آمده است .ضریب همبستگی  R= 0/91نشاندهنده
وجود ارتباط خوب میان نتایج دو روش است.

شکل -7مقاومت ویژه الکتریکی روش ASTM C1760

 -5-5مقایسه روشهای اندازهگیری
در شکل ( )2نتایج مقاومت ویژه الکتریکی دو روش حجمی و ونر

شکل -6ارتباط مقاومت ویژه الکتریکی روش حجمی و روش

در مقابل هم آورده شده است .با برازش خط میان نتایج دو روش

 ASTMبا برازش خطی

یک رابطه خطی میان دو پارامتر شکل میگیرد .ضریب همبستگی در شکل ( )12نتایج مقاومت ویژه الکتریکی دو روش حجمی و تک
 R=0/96نشاندهنده ارتباط قوی میان دو روش است .ضریب  8/5الکترودی (دستگاه گالواپالس) در مقابل هم قرارگرفتهاند .با برازش
در معادله بهدستآمده نشاندهنده آن است که نتایج روش ونر خط میان نتایج دو روش ،رابطه خطی میان نتایج دو روش شکل
بهطور میانگین  8/5برابر روش حجمی است .این امر ناشی از میگیرد .ضریب همبستگی  R= 0/83وجود ارتباط تقریباً خوب
کوچک بودن نسبت کوچکترین بعد آزمونه به فاصله میان میان نتایج دو روش را نشان میدهد .با توجه به اینکه دقت اندازه
الکترودهای اندازهگیری دستگاه است .میالرد نسبت  9را برای به گیری دستگاه گالواپالس برای اندازه گیری مقاومت الکتریکی در
حداقل رساندن این خطا معرفی کرده است [ .]12در این پژوهش حد  122اهم است ،میتوان با کمی چشمپوشی ضریب همبستگی
نسبت کوچکترین بعد آزمونه به فاصله بین الکترودها  8است.

بهدست آمده برای این دو روش را در رده خوب در نظر گرفت.
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در شرایط یکسان ازنظر مقدار سیمان و نسبت آب به سیمان
مقاومت ویژه الکتریکی بتن خودتراکم در مقایسه با بتن معمولی
بیشتر است .این افزایش ناشی از بهبود ریزساختار ماتریس سیمان،
کاهش خلل فرج بتن از طریق تراکم بهتر و بهبود ناحیه انتقالی در
خمیر سیمان است.
نتایج مقاومت ویژه الکتریکی ،اندازهگیری شده با روشهای مختلف
دارای رابطه خطی باهم هستند .همچنین نتایج مقاومت ویژه الکتریکی
با نتایج روش استاندارد هدایت الکتریکی ASTM C1760ارتباط
شکل -12ارتباط مقاومت ویژه الکتریکی روش حجمی و روش
تک الکترودی با برازش خطی

قوی دارد .در جدول  5این روابط نمایش داده شده است.
جدول -5روابط بهدستآمده میان نتایج آزمایشها

در شکل ( )11نتایج هدایت الکتریکی و مقاومت ویژه الکتریکی
روش حجمی در مقابل هم آورده شده است .با برازش خط ،رابطه
توانی میان دو پارامتر شکل میگیرد .ضریب همبستگی R=0/93

نشاندهنده ارتباط قوی میان نتایج دو روش است .باتوجه به روابط
خطی بهدستآمده در قسمتهای قبل میان روشهای مختلف

پارامتر
X
روش
حجمی

اندازهگیری مقاومت ویژه الکتریکی ،انتظار میرود که رابطه نتایج

روش

روشها ی ونر و گالواپالس با هدایت الکتریکی نیز مانند رابطه

حجمی

روش حجمی باشد.

پارامترY

روش ونر

تک

ویژه

ویژه

حجمی

خطی

()R
Y = 2/56 X

2/69

خطی

𝑋𝑌 = 0/97

2/23

الکترودی

مقاومت

روش

رابطه

فرمول

همبستگی

روش

مقاومت

الکتریکی

نوع

ضریب

الکتریکی خطی
روش

𝑋𝑌 = 0/95

2/61

ASTM
C1760

مقاومت
ویژه

هدایت

الکتریکی

الکتریکی

روش

ASTM
C1760

توانی

𝑌
= 73𝑥 −0/78

2/63

حجمی

شکل  -11ارتباط هدایت الکتریکی و مقاومت ویژه الکتریکی با
برازش توانی
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Abstract:
The deterioration of reinforced concrete structures is one of the most important issues that the cost
of repair or replacement will cause great economic losses. One of the main reasons for these
detriments is corrosion of embedded steel reinforcement in concrete. Field measurement of
electrical resistivity of concrete is mainly used as an indicator of corrosion activity. Electrical
resistivity is an important component of the Corrosion cell. Most resistance causes less corrosion
current to flow between the anode and cathode regions. As a result, the electrical resistivity plays
an important role in controlling the corrosion rate of steel reinforcement.
In this article various methods of measuring the electrical resistivity of concrete such as Bulk,
surface (wenner), Galva pulse and electrical conductivity (ASTM C1760) methods are compared
with each other. Two normal concrete mix with water to cement ratio of 4.0 and the 375 and 425
kg of cement per cubic meter and 3 scc mixes with water cement ratio of 4.0 include VMA
materials, stone powder and simple scc mix was built and planned tests at ages 7, 28 and 90 days
on which they were made. The results indicate a strong correlation between different methods of
measurement.
Keywords: Electrical Resistivity, Electrical Conductivity, Corrosion
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