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چکیده
در صنعت بتن به منظور سنجش مقاومت آن در ساختگاه بيشتر از آزمایش مغزه استفاده میشود .این آزمایش در مواردی به ابزاری منحصر به فرد
برای سنجش ایمنی ساختارهای بتنی موجود تبدیل می شود .آنچه مسلم است وجود ميلگرد در بتن باعث تاثير روی آزمایش مغزه شده و بر همين
مبنا برخی آیيننامهها تاکيد دارند که نمونه های آزمایش باید بدون ميلگرد باشند و برخی دیگر وجود ميلگرد داخل مغزه را با احتساب ضریب
اصالح مجاز میدانند .در این پژوهش عوامل موثر بر مقاومت مغزههای حاوی ميلگرد بررسی شده است .برای این منظور تعداد  112تير بتنی ساده
و مسلح به ميلگردهای با قطر  10و  16ميلی متر و با دو طرح اختالط ساخته شد .تيرها در شرایط سه روز مرطوب و شرایط محيطی یکسان
عملآوری و نگهداری شده و از آنها  988نمونه مغزه بتنی با قطرهای  7/5و  10سانتیمتر و با نسبت طول به قطر 1و 2در سنين مختلف حفاری
شده و مورد آزمایش مقاومت فشاری قرارگرفتند .نتایج نشان دادند که در بيشتر موارد با کاهش مقدار نسبت آب به سيمان ،مقاومت مغزههای
حاوی ميلگرد نسبت به مغزههای بدون ميلگرد کاهش یافتهاند .با افزایش قطر وپوشش ميلگرد ،مقاومت مغزهها نسبت به مغزههای بدون ميلگرد
کاهش یافته است .از طرفی با افزایش تعداد ميلگردها ،کاهش مقاومت بيشتری در مغزهها مشاهده شد .بيشترین کاهش مقاومت در مغزههای حاوی
دو ميلگرد  16بوده که نسبت به مغزههای بدون ميلگرد  23درصد کاهش مقاومت داشته است.

واژگان کلیدی :آزمایش مغزه؛ مقاومت؛ ضریب اصالح؛ ميلگرد فوالدی

تهيه شده ،عمل آوری و آزمایش میشوند .از طرف دیگر،

 .1مقدمه
مقاومت فشاری بتن یکی از شاخصهای مناسب و مهم

تعيين مقاومت واقعی بتن در یک سازه آسان نيست ،چرا که

است که برای اطمينان از کيفيت بتن ،نمونههای آزمایشی

به سابقه نوع عملآوری ،کيفيت تراکم بتن و شيوه بتن ریزی

استاندارد در طول عمليات ساختمانی مورد بررسی قرار

بستگی دارد .از این رو ،سوالی که بطور متداول ذهن طراحان

میگيرند .این نمونهها ،که نماینده سنجش مقاومت بالقوه بتن

را درگير کرده آنست که آیا نمونههای آزمایشی میتوانند مبين

است ،بر اساس مشخصات و آیيننامههای استاندارد مربوطه

مقاومت بتن در ساختگاه باشند؟ پاسخ این سوال هنگامی
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بيشتر مطرح است که مقاومت نمونههای آزمایشی استاندارد

] )ESS6([11برای تفسير مقاومت مغزه به مقاومت بتن درجا

پایينتر از مقدار مقاومت مشخصه باشد .در این صورت،

بررسی شده است.

مقاومت بتن در سازه پایينتر از مقاومت طراحی شده بوده و

اثر وجود ميلگرد روی مقاومت مغزهها ،در آیيننامههای

یا نمونهها به واقع نماینده خوبی برای مشخص کردن مقاومت

] C.S، CEN [15-16]، B.S [11-12و آیيننامه مصر بررسی شده

بتن در سازه نيست .در این موارد ،یکی از روشها ،حفاری و

است.

آزمایش نمونههای مغزه از عضو مشکوک سازهای است.

با بررسی این آیيننامهها و استانداردها ،مالحظه میشود

عالوه بر این ،ممکن است نمونههای استاندارد با عمر باال

که برخی آیيننامهها اثر ميلگرد داخل مغزه را در نظر گرفته و

وجود نداشته باشد و همچنين الزم باشد تا مقاومت کنونی

برخی از آن چشمپوشی کردهاند .مقاومت مغزه ،زمانی که به

سازه تعيين شود .این شرایط در سازههایی رخ ميدهد که

مقاومت نمونه استوانهایی و مکعبی استاندارد تبدیل شود در

مدتی طوالنی از عمر سازه گذشته و بخواهيم ميزان مقاومت و

بهترین حالت نشان دهنده مقاومت در جای بتن است .اگر چه

دوام و یا قصد استفاده از سازه برای شرایط با سطح تنش

این کار ،روشی کامال ساده برای ارزیابی کيفيت بتن به نظر

باالتر و یا افزایش عملکرد سازه با بهسازی بررسی کنيم .در

میرسد ،با این حال مشکالتی در ارتباط با تفسير مقادیر

این صورت آزمایش مغزه موثرترین و قابل اطمينانترین راه

مقاومت وجود دارد .قطر ،نسبت طول به قط) ،(l/dشرایط

برای سنجش خواص بتن در سازه است ] .[1-10اگر چه این

رطوبت در زمان آزمایش ،سن نمونه اصلی ،وجود ميلگرد

روش شامل عملياتهای زمان بر و پر هزینه است ،مغزهها

داخل مغزه ،تراز مقاومت بتن و آسيب دیدن نمونه بر اثر

نتایج قابل اطمينان و مفيدی را ارائه میدهند چرا که آنها بطور

عمليات حفاری ازمهمترین عوامل تاثيرگذار بر مقاومت مغزه

مکانيکی تا مرحله تخریب آزمایش میشوند ] .[2در

محسوب میشوند .اختالف روشهای تراکم و عمل آوری

بخشهایی از بتن مسلح وجود ميلگرد در مغزههای حفاری

بين مغزهها و نمونههای استاندارد تبدیل مقاومت مغزهها به

شده شاید غير قابل اجتناب باشد .مقاومت مغزه تحت تاثير

مقاومت نمونههای استاندارد ،را دشوارتر میسازد ] .[18بنا بر

عوامل متعددی همچون قطر ،نسبت طول به قطر مغزه )،(l/d

نظر برخی پژوهشگران ] [18مغزههایی که برای سنجش

ميزان رطوبت نمونه مغزه ،برای حفاری ،وجود ميلگردهای

مقاومت بتن استفاده قرار میشوند نباید حاوی فوالد باشند،

تقویتی ،نوع و اندازه سنگدانه ،و حتی ميزان مقاومت بتن قرار

که البته در همه موارد قابل اجتناب نيست .بنا بر نظر این دسته

دارد .آیيننامهها ،عوامل مختلفی را روی نتایج آزمایش مغزه

پژوهشگران ] ،[18در چنين مغزههایی (حاوی فوالد) انتظار

موثر دانسته و تنها به بحث پيرامون همان عوامل مذکور بسنده

میرود که کاهش در مقاومت سنجيده شده بوجود آید .به

کرده و تاثير سایر عوامل را نادیده گرفته یا در برابرشان

اعتقاد آنها مقدار این کاهش تابع موارد گوناگونی است ،و

سکوت کردهاند.

ممکن است از  0تا  20درصد (در صورت وجود قطر زیاد یا

این امر باعث تفسير متفاوتی از آزمایش مغزه از یک

ميلگردهای چندگانه) متغير باشد .وقتی فوالد در مغزه وجود

آیيننامه نسبت به سایر آیيننامهها میشود .عوامل مورد

داشته باشد ،باید ضریبی برای ضرب مقاومت مغزه ،یا

([13- ، )B.S1

مقاومتهای تخمين زده حقيقی یا بالقوه وجود داشته باشد تا

])C.S 5 ([17]، )JSCE 4 ([11] ،)CEN 3( [15-16] ،)ACI 2 (14و

وجود فوالد را تصحيح نماید .به اعتقاد برخی دیگر از

مالحظه در آیيننامههای معتبر مانند ][11-12

پژوهشگران وجود ميلگرد در مغزه باعث کاهش مقاومت در
مغزه نمیشود ] .[19از طرفی در بررسیهای انجام شده توسط

1 American Concrete Institute
2 British Standard Specification
3 European Standard Specification
4 Japanese Standard Specification
5 Concrete Society

] ،[19نتایج آزمایشهایی را گزارش نمودهاند که هيچ گونه
6 Egyptian Standard Specification
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کاهشی در مقاومت را نشان نمی دهند .اگرچه اثر فوالد

آزمایشهای مشابهی روی  170استوانه به ابعاد "

مدفون بر مقاومت مغزه موثر به نظر میرسد ،اما اطالعات

 " 150 x300mmانجام شده که برخی از آنها شامل

موجود در این مورد ضد و نقيض است ] .[3تعدادی از

ميلگردهایی به قطر  10یا  20ميلیمتر بودند که در عمقهای

پژوهشگران آثار برخی از متغيرهای فوق در مقاومت فشاری

مختلف و فاصلههای متفاوتی از محور قرار داشتند .نمونهها

مغزه را بررسی کردهاند .همانطور که در جدول ( )1نشان داده

پس از عملآوری به مدت  26روز در هوا و سپس به مدت 2

شده باز هم مشاهده میشود که دادههای منتشر شده ،متناقض

روز در آب آزمایش شدند .در جدول ( )2ميانگين درصد

هستند .برخی پژوهشگران مانند ] [20وجود ميلگرد را باعث

است ].[22

کاهش مقاومت مغزه دانستهاند( )8-13%و برخی دیگر

کاهش مقاومت ارائه شده

][21

جدول  .2ميانگين کاهش مقاومت به دليل وجود ميلگرد در موقعيت های

کاهش قابل توجهی را برای مقاومت مغزههای حاوی ميلگرد

مختلف][22

Stremgth reduction percentage at
different spaces from the top

نسبت به مغزههای بدون ميلگرد در نظر نگرفتهاند .به اعتقاد
برخی پژوهشگران در صورت امکان ،باید تالش کرد

250mm

150mm

50mm

در مغزههایی که ميلگرد در جهت عمود بر محور مغزه است،

3.8

2.6

1.5

حتی در صورت کاهش نسبت طول به قطر از مقدار  2به

-0.4

1.6

3.3

مقدار کمتر ،حذف ميلگرد از طریق برش دادن بخشی از مغزه

-0.1

11.6

3.5

5.4

8.6

10.4

مغزههایی آزمایش شوند که شامل ميلگرد نيست .به اعتقاد آنها

که حاوی ميلگرد است ،ترجيح داده میشود ] .[20مطالعاتی
درانجمن بتن [22] C.Sصورت گرفته و در آنها اثر ميلگرد بر

Bar diameter
)(mm

10

20

Table 2. Average strength reduction due to different
]arrangements of rebar [22

مقاومت مغزهها بررسی شده است .در مجموع  66استوانه،
بتنریزی شد ،برخی بدون ميلگرد ،برخی با ميلگرد که بر

همانطور که در جدول ( )2مشاهده میشود ،نتایج آزمایش

محور مرکزی عمود بودند .مکان خاص ميلگردها تاثير کمی

مقاومت استوانههای حاوی ميلگرد متناقص بوده و در برخی

بر مقاومت استوانهها داشت .در جدول ( )1ميانگين کاهش

موارد مقاومت استوانهایهای حاوی ميلگرد نسبت به

مقاومت ارائه شده است ].[22

استوانهای بدون ميلگرد کاهش و در برخی موارد افزایش
داشته است Loo .و همکاران ] [23در آزمایشهای خود

جدول  .1ميانگين کاهش مقاومت براثر وجود ميلگرد][22
Strength
reduction
percentage

Number
of bars

8%

1

11%

2

9%

1

13%

2

گزارش دادهاند که ميلگردهای عرضی مدفون ،مقاومت

Bar diameter

مغزههای با نسبت ارتفاع به قطر  2را کاهش میدهند ،اما این

()mm

اثر در نسبت ارتفاع به قطر کمتر ،کمتر است .بطور نمونه در

12

نسبت ارتفاع به قطر برابر  ،1فوالد مدفون هيچ اثری بر
مقاومت اندازهگيری شده ،بدون توجه به محل آن در مغزه
ندارد .این اثر به توزیع تنش در استوانه ،با مقادیر مختلفی از
نسبت ارتفاع به قطر ربط داده شده است ] .[3همانگونه که در

25

شکل ( ،)1الگوی کلی تاثير نسبت طول به قطر ( )l/dبر
مقاومت بتن کم مقاومت و با مقاومت متوسط نشان داده شده

Table 1. Average strength reduction due to the presence of
]rebar[22

است ،برای مقادیر  l/dکمتر از  ،1/5به علت اثر مهاری
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سطوح بارگذاری دستگاه آزمایش ،مقاومت اندازهگيری شده

شده و در سایر آیيننامهها به این موضوع و آثار آن پرداخته

به سرعت افزایش مییابد .وقتی که  l/dبين تقریباً  1/5و 4

نشده است .ثانياً در آیيننامههایی که این اثر لحاظ شده،

تغيير میکند ،مقاومت ،فقط به مقدار کمی تحت تاثير واقع

عواملی نظير آرایش ميلگردها ،فاصله ميلگردها از انتهای

خواهد شد و برای مقادیر  l/dبين  1/5و  2/5مقاومت

نمونه ،آج دار یا بدون آج بودن ميلگرد ،آرایش ميلگردها،

اندازهگيری شده در حدود  5درصد کمتر و یا بيشتر از

فاصله ميلگرد از محور استوانه و  ...که به نظر از پارامترهای

مقاومت آزمونههای استاندارد ( )l/d=2خواهد شد .برای

موثر بر مقاومت مغزه است ،لحاظ نشده است .همچنين با

مقادیر  l/dبيش از  ،5مقاومت با سرعت بيشتری افت پيدا

بررسی پژوهشها سایر پژوهشگران به این نتيجه میتوان رسيد

میکند و اثر ضریب الغری آزمونه ظاهر خواهد شد ].[3

که بيشتر آنها از بررسی مقاومت مغزههای حاوی ميلگرد
اجتناب کرده و یا شرایط خاصی از وجود ميلگرد در داخل

شکل  .1الگوی کلی تاثير نسبت ارتفاع به قطر نمونه بر مقاومت آزمونه

مغزه را بررسی کرده و عوامل موثر مذکور را در پژوهشهای

های استوانه ای][3

خود لحاظ نکرده و یا به بررسی برخی از آنها پرداختهاند .پس
در این پژوهش ضمن مروری بر عوامل موثر بر مقاومت
مغزههای حاوی ميلگرد ،که در مراجع معتبر ذکر شده است،
بررسی اثر پارامترهای جدید روی مقاومت چنين مغزههایی
انجام گرفت و با در نظر گرفتن وجود ميلگرد در مغزههای
بتنی ،به بررسی عوامل موثر بر مقاومت فشاری این مغزهها و

Fig. 1. General trend of the effect of the height-to-diameter
]ratio on the strength of cylindrical specimens [3

مقایسه مقاومت مغزههای با و بدون ميلگرد پرداخته شد .با

به اعتقاد  ،Wrightوقتی که نسبت  l/dبرابر  1باشد ،هيچ

توجه به اجتناب ناپذیر بودن وجود ميلگرد در مغزههای

گونه تنش جانبی کششی در آزمونه وجود نخواهد داشت و

استخراج شده در اعضای سازهای بدليل تراکم ميلگرد و ابعاد

فوالد به خوبی میتواند فشار قائم را تحمل نماید ] .[24تدین

مغزهها ،بررسی عوامل موثر بر مقاومت چنين مغزههایی برای

و همکاران ] [25نيز در پژوهشهای خود به بررسی اثر ميلگرد

برآورد مقاومت واقعی بتن سازه دارای اهميت ویژه ای است.

در مغزههای بتنی پرداختند و در برخی موارد به افزایش

به همين خاطر در برخی آیيننامهها ضریبی را برای تبدیل

مقاومت در مغزههای حاوی ميلگرد نسبت به مغزههای بدون

مقاومت چنين مغزههایی در نظر گرفتهاند .اما نکتهای که حائز

ميلگرد اشاره کردند .به اعتقاد برخی دیگر از پژوهشگران

اهميت است ،تأثير متغيرهایی نظير آرایش ميلگردها ،برون از

] ،[26انجام عمليات مغزهگيری برای پيشبينی مقاومت بتن،

محوری ميلگردها در نمونه بتنی است که نياز به بررسی بيشتر

کاری بسيار سخت و وقت گير بوده و در خيلی از موارد غير

دارد.

قابل اعتماد است .با توجه به روابط موجود در آیيننامههای

با بررسی آیيننامههای معتبر مشاهده میشود که در تفسير

مختلف ،مشاهده شد که اوالً در آیيننامههای معتبر روی

نتایج آزمون مغزههای حاوی ميلگرد تناقض وجود دارد.

تفسير نتایج آزمایش مغزه و بکارگيری آنها در صورت وجود

همچنين دالیل کاهش یا افزایش مقاومت مغزههای حاوی

ميلگرد در داخل مغزه ،اختالف نظر وجود داشته و در برخی

ميلگرد نسبت به مغزههای فاقد ميلگرد ،بررسی نشده است.

آیيننامهها مانند  ،ACIوجود ميلگرد در مغزه مجاز نبوده و

در این پژوهش ،با توجه به عوامل موثر بر مقاومت مغزههای

این تناقض در بين آیيننامهها وجود دارد .بررسی اثر ميلگرد

بدون ميلگرد ،عوامل موثر بر مقاومت مغزههای حاوی ميلگرد

فوالدی داخل مغزه روی مقاومت مغزه که موضوع اصلی این

بررسی شده و با مقاومت مغزههای بدون ميلگرد مقایسه

پژوهش است ،در آیيننامههای  C.S،CEN،B.Sو ESSبررسی

میشود.
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 -2برنامه آزمایشگاهی

نگهداری میشدند ،سطح آنها را با گونیهای کنافی پوشش

 -1-2مصالح مصرفی

داده و در سه روز اول بعد از بتنریزی ،گونیها با آب
مرطوب شد .نمونههای مربوط به شرایط مرطوب در حوضچه

سيمان مصرفی در این پژوهش ،سيمان پرتلند تيپ  2بوده

آبی ،با آب جاری و دمای  24±2سانتیگراد نگهداری شدهاند.

است .مصالح درشت دانه از نوع شن رودخانهای با بيشينه قطر
 19ميلیمتر با دانهبندی پيوسته تهيه شده است .وزن

مغزههایی با قطرهای  100و  75ميلیمتر عمود بر جهت بتن

مخصوص مصالح درشت دانه برابر  2650کيلوگرم بر متر

ریزی به وسيله حفاری از تيرها استخراج شد .عمليات برش

مکعب و ميزان جذب آب آن برابر  1/01درصد است .مصالح

توسط اره با روان سازی آب ،به منظور به دست آوردن نمونه

ریزدانه شامل ماسه رودخانهای با مدول نرمی  2/84و با

در ابعاد مورد نظر استفاده شد .به منظور ایجاد سطوح صاف و

دانهبندی معمولی است .وزن مخصوص و ميزان جذب آب

موازی با محور افقی نمونه ،در دو انتهای آن از عمليات

این مصالح به ترتيب 2600کيلوگرم بر متر مکعب و 5/28

کپينگ استفاده شد .مواد کپينگ شامل گوگرد و ماسه سيليسی

درصد است .مطابق نظر بيشتر آیيننامهها ،آب مصرفی در تهيه

بوده که  %70ماده کپينگ را گوگرد و  %30از آن را ماسه

بتنهای مورد نظر ،آب شرب بوده است.

سيليسی تشکيل داده است .مواد کپينگ در داخل دستگاه
ذوب کپينگ ریخته شده و پس از گذشت زمان تغيير شکل

 -2-2ساخت نمونه ها

داده و به یک ماده روان و عسلی شکل تبدیل میشود .سپس

در این مطالعه برای ساخت بتن تيرها از دو طرح اختالط

در قالب کپينگ ریخته میشود و با گذاشتن نمونه روی آن

و با نسبتهای آب به سيمان  0/4و  0/55مطابق آیيننامه

پس از گذشت چند ثانيه به آرامی سرد میشود .پس از وزن

 [27] ASTM C192پایهریزی شد که جزئيات ترکيب مصالح

کردن و اندازهگيری ابعاد ،نمونهها کالهک گذاری(کپينگ)

برای ساخت یک متر مکعب بتن در جدول ( )6آورده شده

میشوند .و نسبت طول به قطر مغزهها برابر  1و  2بدست

است .پس از توزین مصالح و با توجه به طرح اختالط

آمد .حداقل  988مغزه در سنين  28و  56روزه و از هر سن

نمونهها ،توسط دستگاه بتونير بتنها ساخته شد .بعد از

بطور متوسط سه نمونه تهيه شد .ساخت مخلوطهای بتنی،

[28] ASTM C143

حفاری مغزهها ،نگهداری از مغزهها ،عمليات کپينگ و

آزمایش اسالمپ انجام شده و پس از بررسی نتایج مربوط به

آزمایشهای بتن تازه مطابق آیيننامه  [18-21] ASTMانجام

این آزمایش ،بتنهای ساخته شده درون قالبهایی به ابعاد

گرفت .آرایش ميلگردهای داخل مغزهها در جدول ( )3آورده

 150×150×1000ميلیمتر ریخته و با دستگاه ویبراسيون

شده است .چگونگی قالببندی و قرارگيری ميلگردها در

متراکم شدند .در تيرهای بتن مسلح ،ميلگردها در ناحيه

تيرها در شکل ( )2و چگونگی قرارگيری ميلگردهای دارای

کششی قرار گرفتند .مخلوط بتن با مقاومت مکعبی  28روزه

انحراف از محور عمودی در داخل مغزهها در شکل ( )3نشان

بين  15/4تا  48/1مگاپاسکال ساخته شد .همزمان با بتنریزی

داده شده است.

اختالط کامل بتن و مطابق آیيننامه

تيرها ،نمونههای مکعبی و استوانهای استاندارد نيز تهيه شد.

جدول  .3ميزان مصالح مصرفی در ساخت بتن در  1متر مکعب

پس از گذشت  24ساعت قالبهای تير باز شده و عمليات

w/c

Water
))lit

Cemen
))t Kg

Gravel
))Kg

Sand
))Kg

مرطوب عمل آوری شدند .متوسط دمای شش ماهه محيط 23

Slum
p
)(mm
70

0.4

152

380

953

905

درجه سانتيگراد و متوسط درصد رطوبت هوا 77 ،درصد بوده

95

0.55

137.5

250

1020

985

نگهداری آغاز شد .تيرها در دو شرایط محيطی و سه روز

است .برای حفظ رطوبت تيرهایی که در شرایط محيطی

Table 3. Concrete composition per 1 m2
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شکل  .3چگونگی قرارگيری ميلگردهای برون محور در داخل مغزه

شکل  .2چگونگی قالببندی و آرماتوربندی نمونههای با قطر 10
سانتیمتر

Fig. 2. Molding and reinforcement placing for the specimen

Fig.3. Placement of eccentric bars in the cores of 10-cm
diameter

جدول  .4آرایش ميلگردها در مغزهها

Table 4. Bar arrangement in the cores

218

مجله علمی – پژوهشی مهندسی عمران مدرس

دوره هفدهم  /شماره  / 4سال1396

 -3تحلیل و تفسیر نتایج

حفاری باالتر رفته و این امر سبب ازدیاد ترک در مغزهها

عوامل متعددی در ميزان تغييرات مقاومت مغزه حاوی

میشود .همچنين توام شدن این امر با افزایش قطر ميلگرد و

ميلگرد ،نسبت به مغزه بدون ميلگرد ،موثر است که در این

ازدیاد مقاومت ميلگرد در برابر برش ،سبب تشدید کاهش

پژوهش به عواملی مانند تاثير قطر ميلگرد ) ،(ϕنسبت آب به

مقاومت مغزههای حاوی ميگرد  16نسبت به مغزههای حاوی

سيمان( ،)w/cپوشش ميلگرد ،تعداد ميلگرد ،موقعيت

ميلگرد  10شده است .آزمایشها نشان میدهند که در اطراف

ميلگرد نسبت به محور عمودی( ،)Dنسبت طول به قطر

ميلگردهای داخل مغزههای با در  ،w/c=0/55نسبت به

( )l/dو آجدار یا آجدار نبودن ميلگرد( )N.Tپرداخته شد.

مغزههای مشابه اما با  ،w/c= 0/4ترکهای کمتری ایجاد شده

نتایج آزمون مقاومت فشاری نمونههای مکعبی استاندارد در

است .به نظر میرسد همين عامل باعث اختالف مقاومت

سن  28و  56روزگی در جدول ( )5آمده است.

کمتر بين مغزههای حاوی ميلگرد و بدون ميلگرد در مغزههای
با  ،w/c=0/55نسبت به مغزههای مشابه اما با ،w/c= 0/4

جدول  .5مقاومت فشاری نمونه های استاندارد در سن  28و  56روز
Cube specimen
)(Mpa
28
56 days
days
48.1
51
44.6
48.5
16.5
19.2
15.4
17

است .همچنين نتایج نشان دادهاند که ،در تمامی حاالت،

Curing
conditions

w/c

Mix
design

3-day soaked
Air dried
3-day soaked
Air dried

0.44

1

میرسد این حالت احتماال بدليل عدم اصطکاک مناسب بين

0.55

2

ميلگرد و بتن در اطراف ميلگرد میتواند باشد .نتایج بيانگر

مغزههای حاوی ميلگرد  10فاقد آج ،از تمامی مغزههای
حاوی ميلگرد آجدار ،مقاومت کمتری داشتهاند .به نظر

این مطلب بودند که اثر تغيير شرایط نگهداری از حالت

Table 5. Compressive strength of standard specimens at 28and 56-day ages

شرایط محيطی ( )air driedبه حالت سه روز مرطوب
( )soaked 72hتاثير چندانی بر روند کاهش یا افزایش

 -1-3تاثیر حضور میلگرد بر مغزههای بتنی با قطر  10سانتیمتر

مقاومت مغزهها نداشته است [11] A. Ghazyو همکاران،

 -1-1-3تاثیر قطر میلگرد و نسبت آب به سیمان

در تحقيقات مشابهی که روی مغزههای بتنی حاوی ميلگرد

مغزههای گرفته شده با قطر  10سانتیمتر که حاوی تک

انجام دادند ،برخی از عوامل موثر بر مقاومت مغزههای مذکور

ميلگردهای آجداری با قطرهای  10و  16ميلیمتر و همچنين

را بررسی نموده و به مقایسه با مغزههای بدون ميلگرد

ميلگرد با قطر  10ميلیمتر بدون آج بودند ،از تيرهای ساخته

پرداختند .شکل ( )5مقایسهای بين نتایج این پژوهش با نتایج

شده مورد آزمایش مقاومت فشاری قرار گرفتند .نتایج این

پژوهشهای  [11] A. Ghazyرا به صورت درصدی نشان

آزمایشها در شکل ( )4آورده شده است .پوشش ميلگردها در

میدهد.

این مغزهها  5سانتیمتر در نظر گرفته شده است .حضور تک
ميلگرد  ،16در مغزههایی با  w/c=0/4سبب کاهش مقاومت

 -2-1-3تاثیر پوشش میلگرد

به ميزان  9درصد نسبت به مغزه بدون ميلگرد شده است و در

آزمایشها نشان دادند که هنگام حفاری مغزهها ،زمانیکه

 w/c= 0/55کاهشی بيشتر از  2درصد مشاهده شد .در

مته به ميلگرد میرسد ،بيشترین ارتعاش بر اثر مقاومت

مغزههای حاوی تک ميلگرد ،10در w/c= 0/4کاهشی در

ميلگرد در برابر برش به کل مغزه وارد میشود ،بنابراین

حدود  7درصد و در  w/c= 0/55کاهشی بيشتراز  2درصد

ترکها در اطراف ميلگرد به سمت باال و پایين مغزه رشد

نسبت به مغزه بدون ميلگرد مشاهده شد (شکل  .)4به نظر

میکنند .به نظر میرسد هرچه حجم بتن زیرین ميلگرد کمتر

میرسد ،با کاهش  ،w/cمقاومت بتن در برابر برش ناشی از

باشد ،ميزان ترکها کمتر و در نتيجه آسيب بتن ناشی از
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حفاری کمتر شده و مقاومت مغزهها بيشتر میشود .شکل

است (به اندازه 2/5سانتیمتر) ،نسبت به مغزه بدون ميلگرد،

( )6مقایسه اثر پوشش ميلگرد روی مقاومت مغزههایی با

کاهش مقاومت مشاهده شد .در  w/c= 0/4و شرایط محيطی،

قطر  10سانتیمتر که حاوی ميلگردهای با قطر  16و  10بوده

در حضور تک ميلگرد  18 ،16درصد و در w/c=0/55

اند را نشان داده است .همانگونه که در شکل ( )3مشاهده

کاهشی بيشتر از  13درصد مشاهده شده است .در حضور تک

میشود در مغزههای با قطر  10سانتیمتر و با افزایش پوشش

ميلگرد  ،10در  w/c= 0/4کاهشی در حدود 14درصد و در

ميلگرد در مغزههای حاوی ميلگردهای  10و  ،16مقاومت

 w/c=0/55کاهشی بيشتر از  10درصد مشاهده شد .در

کاهش مییابد .از دیگر دالیل کاهش مقاومت به دليل

حضور تک ميلگرد  10بدون آج ،در  23 ،w/c= 0/4درصد

افزایش پوشش ميلگرد ،میتوان به پدیده جمع شدگی اشاره

کاهش مقاومت نسبت به مغزه بدون ميلگرد مشاهده شد .در

کرد .با ازدیاد پوشش ميلگرد تاثير ميلگرد بر کنترل تنشهای

دیگر سطح مقاومت و شرایط عمل آوری ،نتایجی مشابه این

انقباضی کمتر و با کاهش بيشتر مقاومت روبرو هستيم .

نتایج تکرار شده است .در شکل ( ،)8درصد تغييرات مقاومت
در مغزههای حاوی ميلگرد که نسبت به محور عمودی دارای

 -3-1-3تاثیر تعداد میلگرد

برون محوری بودهاند را نشان داده شده است .آزمایشها نشان

شکل ( )7مربوط به تغييرات درصدی مقاومت ناشی از

دادند هرچه ميلگرد از محور عمودی منحرف شده و به سمت

اثر زوج ميلگرد کنار هم در مغزههای با قطر  10سانتیمتر و

لبههای بيرونی مغزه نزدیک شود ،مقاومت مغزه کاهش یافته و

 l/d=2بوده و پوشش ميلگردها برابر  5سانتیمتر است .نتایج

عالوه بر رشد ترکهای قائم و قطری ،ترکهای افقی به

نشان دادند که ،در مغزههایی که زوج ميلگرد  16در کنار هم

سمت لبه خارجی نيز افزایش مییابد .این عامل در مغزههای

بوده و  ،w/c= 0/4است ،مقاومت کاهشی در حدود 23

حاوی ميلگرد  16نسبت به مغزههای حاوی ميلگرد 10

درصد و در مغزههای مشابه و با  w/c=0/55کاهشی بيشتر از

شدیدتر بوده است .با مقایسه شکلهای ( 4و  ،)8مشاهده

 13درصد ،نسبت به مغزههای بدون ميلگرد مشاهده شد .در

میشود که ميزان کاهش مقاومت در مغزههای حاوی ميلگرد

مغزههایی با زوج ميلگرد  10و  ،w/c= 0/4مقاومت کاهشی

با برون محوری ،نسبت به مغزههای حاوی ميلگرد در موقعيت

در حدود 17درصد و در  w/c=0/55کاهشی بيشتر از 10

محور مرکزی ،در هر دو قطر ميلگرد ( 10ϕو ،)16ϕحدود

درصد نسبت به مغزههای بدون ميلگرد مشاهده شد .به نظر

10درصد بوده است .شکل ( )9مربوط به درصد تغييرات

میرسد ،در مغزههای حاوی جفت ميلگرد  ،16به دليل

مقاومت مغزهها در اثر وجود دو ميلگرد با فاصله  3سانتیمتر

تضعيف بيش از حد ماتریس سيمان در اطراف ميلگردها و به

از هم در قطر  10سانتیمتر و  l/d= 1در کاور  5سانتیمتر

ویژه در ناحيه بين دو ميلگرد ،کاهش مقاومت بسيار زیادی

است .مالحظه میکنيم که درحضور دو ميلگرد  ،10در 0/4

(حدود32درصد) نسبت به حالت بدون ميلگرد اتفاق افتاده

= w/cکاهشی در حدود  14درصد و در  w/c=0/55کاهشی

است .این مطلب به همين صورت ولی با شدت کمتری (27

بيشتر از 23درصد و در حضور دو ميلگرد  10بدون آج ،در

درصد) در مغزههای حاوی زوج ميلگرد  10اتفاق افتاده است.

 w/c= 0/4کاهشی در حدود  21درصد و در w/c=0/55

نتایج بيانگر این مطلب بوده اند که در مغزههای مشابه که

کاهشی بيشتر از  25درصد مشاهده شد .در بيشتر موارد در

حاوی زوج ميلگردهای  10بدون آج بودهاند ،اختالف ناچيزی

مغزههای حاوی دو ميلگرد  10آجدار ،کاهش مقاومت کمتری

نسبت به حالت مشابه و با ميلگردهای با آج مشاهده شد.

نسبت به دو ميلگرد بدون آج مشاهده شد .همچنين درصد
کاهش مقاومت در  w/c=0/55کمتر از  w/c= 0/4بوده

 -4-1-3تاثیر موقعیت میلگرد

است .در پژوهشهای مشابهی ،تدین و همکارانش

در تمامی مغزههای حاوی ميلگرد ،که ميلگرد در مرکز

][28

آزمایشهای مشابهی را روی مغزههای حاوی ميلگرد انجام

مغزه قرار نداشته و دارای برون محوری از محور عمودی
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دادند .شکل ( ،)10مقایسه نتایج بخشی از پژوهشهای آنها در

شکل  .6مقایسه اثر پوشش ميلگرد بر روی مقاومت مغزه هایی با قطر 10

خصوص مغزههای حاوی زوج ميلگرد با نتایج این پژوهش

سانتیمتر

است.
شکل  .4اثر تک ميلگرد در مغزههای با قطر  10سانتیمتر و  l/d=2با
پوششی  5سانتیمتر

Fig. 6. Comparison of the effect of the rebar on the resistance
of cores with a diameter of 10 cm

شکل  .7اثر جفت ميلگرد کنار هم در مغزههای با قطر  10سانتیمتر و
 l/d=2با پوشش  5سانتیمتر
 :N.Tبدون آج

Fig. 4. Effect of the presence of a single bar in 10-mmdiameter specimens of l/d=2 and 5-cm cover
N.T = without tread

شکل  .5مقایسه بين نتایج تحقيقات حاضر و تحقيقات A. Ghazy et
[11] al.
l/d=1
d=10cm

Fig. 7. Effect of the presence of double bars in 10-cm)diameter cores of l/d=2 and 5-cm cover (air dried condition
N.T: Not Threaded

 -5-1-3تاثیر نسبت طول به قطر ( )l/d

در شکل ( ،)11مقایسهای بين مقاومت مغزههای با قطر
 10سانتیمتر که حاوی تک ميلگردی با قطر  16ميلیمتر و
پوشش بتنی  5سانتیمتر ،در نسبتهای  l/d= 2و l/d= 1

Fig. 5. Comparison between the results of the present
]research and those of A. Ghazy et al [11

نشان داده شده است .مالحظه میکنيم که در مغزههای با 1
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= l/dو درحضور تک ميلگرد  ،16کاهشی در حدود  5درصد

شکل  .9اثر دو ميلگرد با فاصله  3سانتیمتر از همدیگر در مغزههای با قطر
 10سانتیمتر و  l/d=1با پوشش  5سانتیمتر

و در حضور تک ميلگرد  ،10افزایشی در حدود  2درصد و

- air dried

در حضور تک ميلگرد  10بدون آج ،در  w/c= 0/4کاهشی

 :N.Tبدون آج

در حدود  9درصد و در  w/c=0/55کاهشی بيشتر از 18
درصد مشاهده شد .در حضور تک ميلگرد ،نتایج به صورت
پراکنده تغيير کرده و در بعضی شرایط با افزایش مقاومت و در
بعضی مواقع کاهش مقاومت مشاهده شد .نتایج نشان
میدهند ،در حضور تک ميلگرد ،آهنگ کاهش مقاومت نسبت
به همين نمونه در  l/d= 2کمتر خواهد بود که به نظر میرسد،
این به دليل کاهش زمان مغزهگيری و آسيبهای ناشی از آن
است.
شکل  .8اثر موقعيت ميلگرد در مغزههای با قطر  10سانتیمتر و  l/d=2با
پوشش  5سانتیمتر
 :N.T - air driedبدون آج : D ،برون محوری ميلگرد از محور
عمودی مغزه
Fig. 9. Effect of the presence of two bars spaced 3 cm
apart in the 10-cm cores with l/d=1 and 5-cm cover (airdried conditions) N.T: Not Threaded

شکل  .10مقایسه نتایج تحقيق حاضر با نتایج تحقيقات Tadayon et
[25] al.

D=10cm

l/d=2

Fig. 10. Comparison of the results of the present study with
]the results of Tadayon et al. [25
D = 10cm l / d = 2

شکل  .11اثر نسبت  l/dدر مغزه های با قطر  10سانتیمتر  ،حاوی
ميلگرد و با پوشش بتنی  5سانتیمتر

Fig. 8 .The effect of the position of the rebar on cores with a
 diameter of 10 cm and l / d = 2 with a coating of 5 cm N.Tair dried: without tread, D: Outside the axis of the rebar from
the vertical axis of the core
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روشی که در الگوریتمهای کامپيوتری برای رگرسيون
غيرخطی به طور وسيعی بکار برده میشود ،خطی کردن تابع
غيرخطی است که به وسيله روش تکرار برآورد پارامتر
گوس -نيوتن صورت میپذیرد .خطی کردن از طریق بسط
تابع  f xi , به سری تيلور و با نگهداشتن جمالت خطی

صورت میگيرد .روش گوس -نيوتن که در مرجع [ ]29به
تفصيل تشریح شده است ،گاهی با ضرورت تکرار زیاد و یا

Fig. 11. Effect of l / d ratio in cores with a diameter of 10 cm,
containing rebar and concrete casing 5 cm
N.T - air dried: no tread

کندی همگرایی همراه است .تعدیل در الگوریتم پایه این
روش تحت عنوان الگوریتم

Levenberg–Marquardt

شناخته میشود و در برنامههای کامپيوتری بکار برده می شود.

 -3-4تحلیل رگرسیون
تحليل رگرسيون فن و تکنيکی آماری برای بررسی و به

این تعدیل باعث غيرحساس شدن روش به انتخاب مقادیر

مدل درآوردن رابطه بين پارامترهای متعدد است .کاربردهای

آغازین پارامترها نيز شده است .مدلهای ریاضی غيرخطی به

رگرسيون تقریبا در هر زمينهای از جمله مهندسی ،فيزیک،

صورت آزمایشی و تجربی به دست میآیند .از سویی ،مدل

اقتصاد ،علوم زیستی و علوم اجتماعی صورت میپذیرد .البته

غيرخطی را میتوان بر مبنای توابع چند جمله

ای ،7کسری،8

روشن است که مدل رگرسيونی یک رابطه علت و معلولی بين

نمایی،9

متغيرها را نتيجه نمیدهد .هرچند که میتواند یک رابطه

اغلب ممکن است که پيش آگاهی از بهترین ترکيب متغير یا

تجربی قوی بين دو یا چند متغير برقرار سازد .به عبارت دیگر

متغيرهای مستقل به صورت تکی یا گروهی با متغير پاسخ

این تحليل میتواند در تصدیق و تایيد رابطه علت و معلولی

سودمند باشد ،روابط از طریق فرایندهای تکراری سعی و

پشتيبان باشد اما نمیتواند تنها پایه و بنای چنين ادعایی باشد.

خطایی تا رسيدن به مناسبترین ترکيب متغيرها ادامه مییابد.

مدلهای رگرسيونی خطی چهارچوب وسيع و غنی را در بر

انتخاب نهایی مدلها براساس ارزیابی عملکرد آنها خواهد

میگيرد و نياز به تحليلهای زیادی را نيز برآورده میسازد و

بود .در این مطالعه بر مبنای روند گفته شده ،مناسب ترین

پاسخ میدهد .هرچند این مدلهای خطی برای همه مسائل

روابط غيرخطی پيشبينی مقاومت مکعبی بتن برای هر حالت

نمیتواند مناسب باشد ،زیرا گاهی اوقات متغير پاسخ و

شرایط عملآوری محيطی به صورت رابطه ( )2به دست آمده

متغيرهای رگرسيونی با توابع غيرخطی بهم مربوط میشوند.

است.
واحدهای متغيرهای بکار رفته در رابطه ( )2برحسب

یک مدل رگرسيون غيرخطی را میتوان به صورت رابطه زیر

ميلیمتر و نيوتن بر ميلیمتر مربع است .در این رابطه fcube

در نظر گرفت:

مقاومت مکعب معادل fcore ،مقاومت مغزه L ،طول مغزهD ،

y i  f  xi ,     i

() 1

توانی و یا ترکيبی از آنها در نظر گرفت .همچنين

قطر مغزه Cover ،پوشش ميلگرد drebar ،قطر ميلگرد،

که در آن  i  0,1,..., nو   iیک خطای تصادفی با

 Nrebarتعداد ميلگردهای موجود در مغزهEccentricity ،

 E  i   0و  V  i    2است و معموال فرض میشود

برون محوری ميلگرد از محور عمودی ،همچنين αiها

که   iها دارای توزیع نرمال هستند .تابع  fتابع اميد x i ،یک

ضرایب رگرسيونی است .پس مهمترین قسمت کار پيداکردن

بردار از متغيرهای رگرسيونی و  یک بردار نامعلوم از

7. Polynomial
8. Rational
9. Exponential

پارامترهای مدل است.
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 هاαi تابع غيرخطی مناسب و تنظيم کردن ضرایب آنها یعنی

 قابليت ارزیابی مدلها در تخمين.محيطی ارائه شده است
2

) برای شرایط6(  در جدولR متغير پاسخ بر مبنای شاخص

Levenberg–  ضرایب به دست آمده با روش.است

.عمل آوری محيطی خالصه شده است

) برای شرایط عمل آوری6(  در جدولMarquardt

f cube







1


3
  1  Dcore
 1  
 Cover 0.1  1   4  d rebar   5  N rebar   6  Eccentricity   f core
 1.5   2 






L/D 






 شرایط عمل آوری محيطی.6 جدول
Parameter Estimates
95% Confidence Interval
Parameter

Estimate

Std. Error

Lower Bound

Upper Bound

α1

2.719

.080

2.561

2.877

α2

.664

.063

.539

.788

α3

-6.100

6632987.332

-13166381.894

13166369.693

α4

-.004

.002

-.008

-.001

α5

.190

.013

.164

.217

α6

.001

.001

-.001

.002

Table 6. Environmental conditions

 شرایط عمل آوری محيطی.7 جدول
ANOVAa
Source

Sum of Squares

df

Mean Squares

Regression

134308.126

6

22384.688

Residual

395.624

96

4.121

Uncorrected Total

134703.750

102

Corrected Total

25302.375

101

Table 7. Environmental treatment requirements
Dependent variable: cube_str__MPaa
a. R squared = 1 - (Residual Sum of Squares) / (Corrected Sum of Squares) = .984.
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ارزیابی عملکرد مدلها بخش مهمی از تحليل رگرسيونی

()9

چندمتغيره به حساب می آید .به طور کلی ضریب تعيين چند
2
متغيره  Rبين مقادیر واقعی اندازهگيری شده و مقادیر

در این روابط  p ,y’, yو  nبه ترتيب بيانگر مقدار

پيشبينی شاخص خوبی برای کنترل عملکرد پيش-بينی مدل

مشاهده شده ،مقدار پيشبينی ،تعداد پارامترهای مدل و تعداد

2
است .مقادیر باالتر  Rبه معنی همبستگی بهتر و بيشتر نتایج

نمونههاست .مقادیر محاسبه شده این شاخص ها برای کليه

پيشبينی مدل با نتایج آزمایشگاهی است .وقتی متغير جدیدی

مدلهای خطی و غيرخطی در جدول ( )8نشان داده شده

2
به مدل اضافه می شود  Rافزایش مییابد بنابراین این

است .بر اساس این جدول ،دقت مدلهای ارائه شده به

شاخص باید تعدیل شود.
R adj2

1 n y  y
 y 100
n 1

MAPE 

وضوح تایيد میشود ،چراکه بيش از  ٪95تغييرات متغير

به عنوان ضریب تعيين تعدیل یافته ،10تحليلگری را که

پاسخ با مدلهای برازش شده میتواند بيان شود .همچنين

متغير غير ضروری وارد مدل میکند ،جریمه کرده و در

روشن است که مدلهای غيرخطی نتایج دقيقتری در مقایسه

صورت اضافه شدن عبارات غير ضروری به مدل بيشتر کاهش

با مدلهای خطی ارائه کردهاند .شایان ذکر است که اعتبار

2

مییابد .باید توجه داشت که اگر  Rو

R adj2

مدلهای ارائه شده در این مطالعه برای انواع دیگر بتن و نيز

اختالف زیادی با

خارج از محدودههای بررسی شده نيازمند مطالعات بيشتری

هم داشته باشند میتوان انتظار داشت که عبارت غير موثر در

است .با توجه به اینکه برای یک سطح مقاومت بتن ،مقادیر

مدل وجود دارند .یعنی مدل شامل جمالتی است که به طور

مختلفی از مقاومتهای مغزه بر مبنای شرایط مختلف هندسی

معنی دار نمیتوانند در برازش مدل سهم موثری داشته باشند.

آن شامل طول و قطر و نيز ویژگیهای ميلگرد موجود در آن

در کنار این شاخص ،برای مقایسه عملکرد پيشبينی مدلهای
استخراج شده ،از شاخصهای جذر ميانگين مربعات

2
وجود دارد تکيه بر شاخص  Rچندان مناسب نبوده و بهتر

خطی11

است از سایر شاخصها در کنار آن برای بررسی قابليت مدل

( )RMSEو مقدار اعتبار )VAF( 12و متوسط قدر مطلق

ها و مقایسه آنها استفاده نمود.

خطاهای نسبی )MAPE( 13استفاده شده است که در روابط 3
تا  6دیده می شود.

()6

جدول  .8ارزیابی های آماری مدلهای رگرسيونی



n 1
1 R2
n p



2
Radj
 1

VAF
)(%

MAPE

96

8.74

RMSE

R adj2

Regression
models

Linear

()7

()8

1 n
 y  y2

n 1

RMSE 

2.96

0.962

Air dried

Nonlinear
98.5

5.06

1.97

0.984

Air dried

Table 8. Assessment of
statistical regression models

 var y  y 
VAF  1 
100
var y  


 -4نتیجهگیری:
بر اساس مطالعه جامع تجربی صورت گرفته،

10. Adjusted
11. Root Mean Square Error
12. Values Account For
13. Mean Absolute Percentage Error

نتيجهگيریهای زیر قابل استنتاج است:
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 -1حضور ميلگرد در مغزهها ،مقاومت مغزهها را بين  2تا 32

مقاومت این مغزهها ،نسبت به مغزههای مشابه که حاوی

درصد کاهش مییابد .کمترین کاهش مربوط به وجود ميلگرد

ميلگرد ولی بدون برون محوری هستند ،حدود 10درصد

 10در مغزههای با  l/d= 2و پوشش بتنی  5سانتی متر و 55

کاهش مقاومت پيدا کردهاند .با ازدیاد برون محوری ميلگردها

 w/c=0/بوده و بيشترین کاهش مربوط به حضور دو ميلگرد

از محور عمودی ،عالوه بر ترکهای قائم و قطری ،تجمع

 16در مغزه با  l/d= 2و پوشش بتنی  5سانتیمتر و

ترکهای افقی به سمت لبههای بيرونی ازدیاد پيدا کرده و با

 w/c=0/4بوده است.

ترکيب ترکهای قائم ،قطری و افقی ،روند کاهش مقاومت

 – 2با کاهش مقدار  w/cاز مقدار 0/55به  ،0/4درصد کاهش

این مغزه ها ،نسبت به مغزههای حاوی ميلگرد و بدون برون

مقاومت مغزههای حاوی ميلگرد نسبت به مغزههای بدون

محوری ،افزایش یافت.

ميلگرد ،افزایش مییابد .در مغزههای حاوی دو ميلگرد با قطر

مغزههای
ُ
 -7با بررسی تاثير عوامل مختلف روی مقاومت

 ،16با کاهش  w/cاز  0/55به  ، 0/4نرخ تغييرات کاهش

حاوی ميلگرد ،مدل رگرسيون چند متغيره ،بصورت غير خطی

مقاومت مغزهها نسبت به مغزههای بدون ميلگرد حدود 10

ارائه شده است.

درصد بوده است.
 – 3در مغزههای حاوی ميلگرد با افزایش پوشش بتنی،

 -5مراجع

مقاومت مغزهها کاهش مییابد .بيشترین کاهش مربوط به
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مغزههایی با قطر  10سانتیمتر و  l/d= 2که حاوی ميلگرد 16
با پوشش  7/5سانتیمتر بوده است .در این مغزهها ،با افزایش
پوشش ميلگرد ،هنگام حفاری ،ترکهای اطراف ميلگرد
افزایش پيداکرده و روند کاهش مقاومت این مغزهها نسبت به
مغزههای بدون ميلگرد ،افزایش یافته است.
 – 4در مغزههای حاوی ميلگرد ،با افزایش قطر ميلگرد ،روند
کاهش مقاومت مشهود است .بيشترین ميزان کاهش مقاومت،
با افزایش قطر ميلگرد از 10به  ،16در w/c= 0/4و برابر 6
درصد نسبت به مغزه بدون ميلگرد بوده است.
 – 5با افزایش تعداد ميلگردها در مغزهها ،سرعت کاهش
مقاومت مغزهها نسبت به مغزههای بدون ميلگرد ،افزایش
مییابد .بيشترین کاهش مقاومت در مغزههای با قطر 10
سانتیمتر مشاهده شد که حاوی دو ميلگرد  16و w/c = 0/4
و نسبت طول به قطر  2بودهاند.
 – 6با بوجود آمدن برون محوری در ميلگرهای داخل مغزه
نسبت به محور مرکزی ،مقاومت مغزه نسبت به حالت مشابه
و بدون انحراف از محور ،کاهش مقاومت بيشتری پيدا میکند.
بيشترین کاهش مربوط به مغزههایی با قطر  10سانتی متر2 ،
= l/dو w/c = 0/4بوده که حاوی تک ميلگرد  16بودهاند که
از محور مرکزی مغزه  2/5سانتی متر منحرف شده بودند.
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Abstract
Concrete core test is always regarded as an important issue in the area of concrete industry to evaluate the insitu concrete strength, and sometimes it becomes the unique tool for safety assessment of existing concrete
structures. Core test is, therefore, introduced in most building codes. The presence of rebar in the cores
affects the results of testing; accordingly, some codes specify that no bars are allowed to be present in the
cores, while others account for the bars by introducing a correction factor. In the present experimental
research, the parameters that exert significant effects on the strength of the cores containing rebar are
examined. To that end, 112 plain and reinforced concrete beams with the bars of 10- and 16-mm diameter
(with different arrangements) and water-to-cement ratios of 0.4 and 0.55 have been created. The beams have
been kept and cured under air-dried conditions. In order to perform the compression tests, 988 concrete cores
of 7.5- and 10-cm diameters with aspect ratios of 1 and 2 have been drilled at 14, 28, and 56 days of age. In
the majority of cases, as the water-to-cement content increases from 0.4 to 0.55, there is a larger amount of
strength loss in the cores containing the rebar as compared to those without any rebar. The strength of the
cores declines by increasing the concrete cover for the bars. For the cores containing a single bar, the
reduction which is resulted in the strength in comparison to that of the plain concrete cores is more dramatic
in the cores having a bar of larger diameter. On the other hand, the amount of strength drop increases by
increasing the number of bars. The largest drop in the strength values, amounting to 23 percent of the plainconcrete core strength, is observed in the concrete cores having two 16-mm bars. Furthermore, the cores
containing eccentric rebar show a greater reduction in comparison to the cores with no eccentric rebar. The
analysis of core test data may be difficult, leading to uncertain interpretations and conclusions. This study
investigates the reinforcement correction factor of concrete core testing in more detail to prepare appropriate
outlines for interpretation of results in order to minimize uncertainties involved. For this purpose, an
extensive experimental program was under taken to probe the factors influencing the interpretation of core
test results. This program includes different concrete strength level, moisture condition, core size, length-todiameter (L/D) ratio of core and steel bar size with various configurations. The effect of variation of
foregoing parameters on the ratio of average compressive strength of cores containing steel bars to that of
corresponding plain specimens was probed. The results obtained do not reveal any simple or consistent
pattern. The findings obtained from extensive experiments show that the correction factors are highly
dependent on the values of volume percentage of reinforcing bars and steel bar position on the core, which
are extremely interrelated. Hence, the experimental results do not show a good agreement with the
provisions by the British Guide 6089 and Concrete Society Report No.10.
Keywords: core tests, strength, correction factor, steel bar
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