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 چکیده

انگیزی  ی جدید و هیجانها افق، مصالحی نوین در علم مهندسی عمران عنوان بهتوانمند  بتن فوق ی العاده فوقو  فرد منحصربههای  ویژگی

مرکب  یها سازه ایده ،در آینده بسیار کاربردی باشد تواند یمکه  طراحی یها افق. یکی از این داده استرا پیش روی طراحان سازه قرار 

هم در  توان یممطرح گردیده است. از این ایده  ،استفاده حداکثری از ظرفیت مصالح باهدفبتن عادی و بتن فوق توانمند است که 

سازه  ؛اند نمودهمطالعات و کاربردهای عملی اثبات  که چنانموجود بهره برد.  یها سازهو بهسازی  میترم درجدید و هم  یها سازهساخت 

در هر  آنکه حالخواهد بود.  تر پر مقاومتو  تر بادوام زمان هم ،اولیه آرمه بتننسبت به سازه  ،عادی و بتن فوق توانمند آرمه بتنمرکب 

مصالح به  بین یکپارچه از مسیر مقاومت پیوستگی عملکرداست و این  کدیگر بسیار حیاتییکپارچه مصالح با ی عملکرد، سازه مرکبی

مطالعات بسیار محدودی در  ،فوق توانمند و بتن ی مرکب بتن عادیها سازهبا توجه به جدید بودن ایده  ،عالوه بهدست خواهد آمد. 

بخشی از مجموعه مطالعات  عنوان بهبنابراین در این مطالعه ؛ است گرفته انجامسطح دنیا در رابطه با مقاومت پیوستگی بین این مصالح 

در رابطه با کاربرد بتن فوق توانمند در دانشکده فنی دانشگاه تهران، مقاومت پیوستگی بین بتن عادی و بتن فوق توانمند با استفاده از 

ست. مطابق نتایج این پژوهش مقاومت بررسی گردیده ا ،ی سطح بتن پایهساز آمادهدر حاالت مختلف  ،دو نوع آزمایش متداول

ی سطحی مناسب، ساز آمادهی سطح بتن پایه بستگی داشته و در صورت انجام ساز آمادهبه شرایط  شدت بهپیوستگی بین این دو مصالح 

 . دینما یمضوابط موجود در مراجع ایجاد حتی نسبت به  شرایط بسیار بهتری را

 مرکب بتن عادی و بتن فوق توانمندهای  های بتنی، سازه ت پیوستگی، بهسازی سازهتوانمند، مقاوم کلمات کلیدی: بتن فوق

 . مقدمه1

UHPC اختصار بهبتن فوق توانمند و یا 
مگاپاسکال  151که حداقل حدود  شده گفتهوالً به مصالحی با پایه سیمانی ممع 1

این مصالح نوین  بر رویحاوی مقدار کافی الیاف باشد. آغاز مطالعات  یرپذ شکلمقاومت فشاری داشته و برای دارا بودن رفتار 

 در این رابطه صورت گرفته و نتایجهای زیادی  و در طی این زمان پژوهش گردد یبرمسال گذشته  55دنیا به حدود در سطح 

طرح  آنکه حال .[3-1] ده استگزارش گردی ،مگاپاسکال 011 خیلی باال تا حدود فشاری های به مقاومت یابی دستمانند  یجالب

باشد. همین  تر یشبعادی بسیار  یها بتنتولید آن در قیاس با  شده تمامتا هزینه  شود یماختالط ویژه بتن فوق توانمند موجب 

 گردد. ارائهجهت استفاده اقتصادی و کاربردی از بتن فوق توانمند توسط پژوهشگران  هایی یدهاموضوع منجر به آن گردیده تا 

بسیار  موردتوجهاخیر  یها سالکه در  هاست یدهااستفاده مرکب از بتن عادی و یا توانمند با بتن فوق توانمند یکی از این 

ایده آن  در این. هدف اصلی [4] است قرارگرفته مورداستفادهعملی نیز  صورت بهحتی در برخی از کشورهای دنیا  و شده  واقع

از بتن فوق توانمند و در  ،گیرند یمبارهای بزرگ و یا عوامل مخرب محیطی قرار  یرتأثت از سازه که تح ییها محلاست که در 

و  یمترم درجدید و هم  یها سازهتوان هم در ساخت  می روشاز این  باوجودآنکهاز بتن عادی استفاده نمود.  ها قسمتسایر 

ی کاربردهاعمده  ،ولی نمودتوان برای آن تصور  یمو طیف وسیعی از کاربردها را  کرد استفاده بتنی موجود یها سازهبهسازی 

 هایدرز پر کردنی بتنی موجود و ها سازهی بتنی موجود، افزایش دوام و ترمیم ها سازهعملی از آن به سه محور افزایش باربری 

 ینمحققمرکب رفتار ویژه بوده و توسط  یها المانرفتار سازه این  ساخته بتنی خالصه گشته است. یشپاجرایی بین قطعات 

                                                      
1 Ultra high performance concrete 
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لح عادی با کاربرد تنها حدود سبرابری مقاومت خمشی یک تیر بتن م سهافزایش حدود  .[5] است قرارگرفته یموردبررسزیادی 

 .[6] بتن فوق توانمند، یکی از نتایج جالب این مطالعات بوده است متر یسانت 5

 در صورت عدم که چنانی مرکبی رفتار یکپارچه مصالح با یکدیگر بسیار حیاتی است  بایستی توجه نمود که در هر سازه

از مسیر  این رفتار یکپارچه .گیرد یمقرار  یرتأثو رفتار مکانیکی آن تحت  یافته کاهش شدت بهباربری سازه  ،یکپارچهرفتار  وجود

 ،ها مطالعه دیگری بر روی عمل کرد این سازه قبل انجام هربه همین خاطر  شود. مقاومت پیوستگی بین مصالح حاصل می

مقاومت پیوستگی بین دو ماده اصلی بایستی بررسی گردد و به این پرسش پاسخ مناسب داده شود که آیا مقاومت پیوستگی 

بتن  مرکب یها سازهبا توجه به جدید بودن موضوع  ،طبیعی صورت به .یا خیر گردد یمبین بتن فوق توانمند و بتن پایه ایجاد 

 مراتب بهمطالعات  آنکه حال. [7] است گرفته انجامی در این رابطه در سطح دنیا دمطالعات محدو ،عادی و بتن فوق توانمند

 مشخصبا بررسی مجموعه این مطالعات . [9،0] است شده انجامبیشتری در رابطه با مقاومت پیوستگی بین دو بتن عادی 

که دو  شده یطراحگیری این مقاومت  هزیادی برای انداز های یشآزمامقاومت پیوستگی  پیچیده ماهیتبا توجه به  که گردد یم

بنابراین در این مطالعه نیز از همین دو آزمایش برای ؛ هستند ها یشآزمااین  ینپرکاربردتر Slant shearو  Pull offآزمایش 

 بررسی مقاومت پیوستگی استفاده گردیده است.

 مواد و مصالح. 2

سازی طرح اختالط بتن فوق توانمند و مشخصات آن در  ینهبهی اخیر بر روی ها سالبر اساس مطالعات متنوعی که در 

که در  ها طرحی این روزرسان بهو  [11،11]یتو مصالح ساختمانی صورت گرفته است انستدانشکده فنی دانشگاه تهران و مجموعه 

تولید کارخانه سیمان  555-1 نوعاز سیمان پرتلند  ،مورداستفادهق توانمند در ساخت بتن فو؛ انجام گرفتآغاز این مطالعه 

از شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران  شده یهتهسیلیس میکرو و متر یلیم 5336حداکثر اندازه اسمی بازالتی با  دانه سنگ شهرکرد،

متر به  میلی 1317و  13وارداتی به طول و عرض  پر مقاومتاست. همچنین الیاف فوالدی  شده استفاده پوزوالن مصرفی عنوان به

 ی به مخلوط بتن تازه اضافه گردیده است.یافزودنی شیمیا عنوان به 1کربوکسیالت با پایه پلی ساز روانهمراه فوق 

 ماسه، شن نخودی و دانه سنگتولید کارخانه سیمان تهران، به همراه سه نوع  5نیز سیمان پرتلند نوع در ساخت بتن پایه 

متر استفاده گردیده است. به دلیل نسبت آب به سیمان کم در این طرح، فوق  میلی 19ی با حداکثر اندازه اسمی شن بادام

روانی در آزمایش  متری یسانت 9تا روانی مناسب حدود  شده اضافهبه مقدار اندک به مخلوط پایه پلی کربوکسیالت با  ساز روان

نوع آب مصرفی در ساخت بتن فوق توانمند و بتن پایه نیز آب شرب شهر  مچنینه گردد. ینتأم ASTM C143استاندارد 

نیز جزییات  5. در جدول گردد یمبیان  1در جدول  ،شده اشارهاین دو نوع بتن  مخلوطتهران بوده است. جزییات طرح 

بایستی اشاره کرد  ،در این جداول شده یانب، آورده شده است. عالوه بر نکات شده استفادهمشخصات مکانیکی بتن فوق توانمند 

مگاپاسکال و روانی مخلوط بتن  5136حدود  ی استاندارد بتن پایها استوانهمقاومت فشاری  ،گرفته انجامهای  یشآزماکه مطابق 

 است. آمده دست به ASTM C1437متر در آزمایش  یلیم 155فوق توانمند تازه در حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Polycarboxylate 
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 شده استفادهتوانمند و بتن پایه طرح مخلوط بتن فوق  -1جدول 

 مقدار مشخصه طرح مخلوط

 بتن پایه بتن فوق توانمند 

3کل مواد سیمانی
(kg/m ) 1511 410 

 1 51 نسبت پوزوالن به کل مواد سیمانی )%(

 1345 331 %() یمانیسساز به کل مواد  فوق رواننسبت 

 3331 1731 ی )%(سیمانمواد به  آزاد نسبت آب

3 دانه سنگ
(kg/m ) 999 1010 

3الیاف فوالدی
(kg/m ) 157 1 

 

 
 شده استفادهمشخصات مکانیکی بتن فوق توانمند  -5جدول 

 (MPaمقاومت خمشی ) (MPa)مقاومت کششی  (MPaمقاومت فشاری )

16337 039 3530 

 

 ها جزییات روش آزمایش. 3

 ASTM C1583مطابق استاندارد  Pull offدر مطالعه حاضر از دو نوع آزمایش پرکاربرد  ،قبالً نیز بیان گردید که چنان

تمامی  .جهت بررسی مقاومت پیوستگی استفاده گردیده است ASTM C882 [13]مطابق استاندارد  Slant shearو  [15]

دانشکده فنی دانشگاه تهران و با استفاده از تجهیزات و ادوات این  های این پژوهش در آزمایشگاه مصالح ساختمانی آزمایش

ی ها نمونهی ساز آمادهها و جزییات  یشآزمادر ادامه مختصری در رابطه با جزییات روش انجام این  است. گرفته انجاممرکز 

ی سطح بتن پایه در ساز ادهآمی مختلف ها روششود. همچنین در این پژوهش به جهت بررسی اثر  یمشرح داده  مورداستفاده

ی ساز آمادهبه چهار روش مختلف  ها نمونهسطح بتن پایه در  ،یساز آمادهمقاومت پیوستگی و مشخص کردن بهترین روش 

 ها آورده شده است. یشآزماگردیده که جزییات مربوط به این قسمت نیز پس از معرفی 
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 Pull off. آزمایش 3-1

این  انجام این آزمایش به. روش کند یم یریگ اندازهکشش خالص  ریتأثتحت را مقاومت پیوستگی  Pull offآزمایش 

و این  شده ساختهاز بتن پایه  متر یلیم 151در  151در  151به شکل مکعب مستطیل به ابعاد  ییها نمونهصورت بوده است که 

به مدت یک هفته  ها نمونه. سپس این اند دهیگرد یآور عمل ،گراد درجه سانتی 53آب با دمای ثابت  در روز 50به مدت  ها نمونه

صورت گرفته است. سطح  ها آنی سطحی بر روی ساز آمادهمدت عملیات  نیبعدازاو  قرارگرفتهگاه داخل محیط آزمایش

شو شده تا شستسازی  آماده بوده است. این سطح پس از در مجاورت قالب آمده دست بهسطح صاف و صیقلی  ،شده یساز آماده

 متر یلیم 151نمونه بتن پایه دوباره داخل قالب مکعبی به ابعاد  ،احتمالی موجود حذف گردند. یک هفته بعد یها گردوخاک

بنابراین ضخامت تقریبی الیه بتن فوق  ؛و بر روی این سطح اضافه گردیده شده هیته ،و مخلوط بتن فوق توانمند تازه قرارگرفته

شده  یآور عملروز  50به مدت  ،گراد درجه سانتی 53از آب بوده است. این نمونه مرکب دوباره با استفاده  متر یلیم 31توانمند 

 است.

و  شده انجام متر یلیم 51و عمق مغزه گیری به قطر  فوق، شده اشاره یندهایفراپس از طی  شده یهتهنمونه مرکب  بر روی

مخصوص به قسمت مغزه گیری شده متصل گردیده است. سپس با استفاده  چسباز آزمایش با استفاده  فوالدی سپس دیسک

اعمال گردیده است. با  35 15 ⁄    با سرعت ثابت در بازه  دیسکتنش کششی به این  Pull offاز دستگاه آزمایش 

 گردد. می مقاومت پیوستگی محاسبه 1و با استفاده از رابطه  شود یمافزایش این تنش نمونه از قسمت مغزه گیری شده شکسته 

(1                                                                                                                            )          /P F A 

 شده است. سطح مقطع قسمت مغزه گیری Aحداکثر نیروی اعمالی دستگاه و  F مقاومت پیوستگی نمونه، Pدر این رابطه 

شماتیک و یک نمونه واقعی  صورت بهرا  ها آنشده برای این آزمایش و ابعاد تقریبی اجزای  یهتهی ها نمونهجزییات  1شکل 

 .دهد یمرا نمایش  شده یشآزما
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 (                                                            )ج()ب                               (                         )الف                  

 (.هستندمتر  میلی ها)تمامی واحد و واقعی شماتیک صورت به Pull offآزمایش  یها نمونه -1شکل 

 .شده یشآزماشماتیک، ج: نمونه واقعی  صورت بهروبرو ب: نما از  شماتیک، صورت به الف: نما از باال 

 

 Slant shearآزمایش . 3-2

. روش انجام این آزمایش به کند یم یریگ اندازهمقاومت پیوستگی را تحت اثر مرکب خمش و برش  Slant shearآزمایش 

مورب  ی استوانهاز بتن پایه به شکل نیم  ییها نمونه ،مخصوص آزمایش یا استوانه یها قالباین صورت بوده که با استفاده از 

یک هفته در محیط  بعدازآنشده و  یآور عملروز  50به مدت  ها نمونهاین  Pull off. مشابه آزمایش شوند یمساخته 
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 دوباره ها نمونه ،سطح دادن این شستشوشده و پس از  یساز آماده ،ها نمونهاین مورب . سپس سطح اند شده دادهآزمایشگاه قرار 

و با استفاده از بتن  اند قرارگرفتهب لدوباره داخل قا شده یهته یها استوانه. سپس نیم اند قرارگرفتهیک هفته در محیط آزمایشگاه 

 است. پرشدهفوق توانمند نیمه دیگر قالب 

کپینگ شده و  ها نمونه، دو سطح فوقانی و تحتانی این گراد یسانتدرجه  53در آب  ی نمونه مرکبآور عملروز  50پس از 

نیروی فشاری  مقادیر نظر گرفتندر با  است. گرفته انجام ها آنسپس عملیات بارگذاری با استفاده از جک فشاری بر روی 

را  ها نمونه برش در توان تنش فشاری و برشی بر روی سطح یم 3و  5با استفاده از دو رابطه  ،ها اعمالی از جک بر روی نمونه

 شود. یمدر نظر گرفته  Slant shearمقاومت برشی  عنوان بهمقدار حداکثر این تنش برشی محاسبه نمود. 

(5                                                                                                             ).Cos( ) / ( . . / 4)F c d   

(3                                                                                                               ).Sin( ) / ( . . / 4)F c d   

زاویه سطح  مالی از طرف جک فشاری،حداکثر نیروی اع Fبر روی سطح برش، یجادشدهاتنش فشاری  روابط فوق در

تنش برشی در محل سطح برش هستند. با توجه به پیچیدگی  و شکل یضیبطول دو قطر سطح برش  dو cبرش با افق،

را  ها آناین آزمایش و سطح برش در  یها نمونهکه  5شکل  قسمت الف و ب در و c،dپارامترهای ،موردبحثهندسی نمونه 

های این  . همچنین در این دو قسمت شکل، برخی از ابعاد تقریبی نمونهشده مشخص دنده یمشماتیک نمایش  صورت به

و در آن  شده دادهی مرکب پس از پایان بارگذاری نمایش ها نمونهدر این شکل، یکی از این  عالوه بهآزمایش آورده شده است. 

 ی مشخص است که محل شکست این نمونه در محل تماس دو ماده بوده است.خوب به

            

                     

UHPC

NC

F

F

c=150

d=75140150

75

  
 )ج(                                              )ب(  )الف(                                                                    

 .(هستندمتر و درجه  میلی ها)واحد Slant shearآزمایش  یها نمونهجزییات  -5شکل 

 شماتیک، ج: نمونه مرکب پس از بارگذاری با جک فشاری صورت به نمونه مرکب نمای روبرو، ب: شماتیک صورت به الف: سطح برش 

 

 ح بتن پایهوسازی سط . آماده3-2

 سطحی شده است. یساز آمادهزیر  یها روشبتن پایه با یکی از  یها نمونهاز  هرکدامدر این پژوهش سطح 

 مکعبی یها نمونهاز  هرکدامسطح و سند بالست خشک بوده  ،در این مطالعه مورداستفاده روش سند بالستسند بالست:  -الف

مساحت سطح  تناسب بهاین زمان  ها نمونهاست. در سایر  قرارگرفتهثانیه در معرض ذرات ساینده  15، متر یلیم 151 به ابعاد

 و بر روی نمونه اعمال شده است.تعیین گردیده 
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های بتن پایه به این صورت بوده است که با استفاده از دستگاه فرز، شیارهایی در دو  شیار زدن: روش شیار زدن سطح نمونه -ب

 ایجاد گردیده است. متر یلیم 4تا  3و عمق  متر یلیم 51جهت عمود بر هم و به فاصله 

شده است.  یساز آمادهبتن پایه  یها نمونهرخی از سطح ب ،برس سیمی: با استفاده از برس سیمی متصل شده به دستگاه فرز -ج

 تناسب به ها نمونهو برای سایر  بوده ثانیه 41حدود  متری یلیم 151 به ابعاد مکعبی یها نمونهبرای  یساز آمادهاین  زمان مدت

 تعیین گردیده است.سطح مساحت 

و  نشده انجام ای یژهو یساز آمادهبتن پایه  یها نمونه سطح برخی از بر ،: برای داشتن معیار مناسب مقایسهیساز آمادهبدون  -د

 فقط به شستشو با آب اکتفا شده است.

 .دهد یمنمایش  یکدیگربا مختلف را در قیاس  یها روش  بهشده  یساز آمادهشکل ظاهری سطوح  5شکل 

 

           
 )الف(                                              )ب(

           
 )ج(                                              )د(

 های مختلف. روش  سازی شده به شکل ظاهری سطوح آماده -5شکل 

 .یساز آمادهالف: سند بالست شده، ب: شیار زده، ج: برس سیمی زده، د: بدون 

 

 . بحث و بررسی نتایج4

 Pull off. آزمایش 4-1

مقاومت پیوستگی در حالت بدون  شود یممشاهده  که چنان دهد. را نمایش می Pull offخالصه نتایج آزمایش  3جدول 

بوده است. مگاپاسکال  3367 این مقدار در حالت سند بالست شده که یدرحالمگاپاسکال به دست آماده  1359 یساز آماده

اهمیت  ،برابر گردد که همین امر 6بیش از سطحی مناسب موجب گردیده تا مقاومت پیوستگی  یساز آماده ،دیگر یانب به

برخالف انتظار اولیه، برس سیمی  ،. از طرف دیگردهد یمنمایش  یخوب بهعملی  یکاربردهاسطحی مناسب را در  یساز آماده

 را کاهش داده است. پارامترنشده و حتی اندکی این  ها نمونهزدن موجب افزایش مقاومت پیوستگی در 

 
 .Pull offخالصه نتایج آزمایش  -3جدول 
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سازی  روش آماده

 سطحی

 مود شکست ضریب تغییرات )%( (MPa) پیوستگیمقاومت  تعداد نمونه

 اتصال 1137 1359 3 یساز آمادهبدون 

 اتصال 635 1355 4 برس سیمی

 اتصال 1437 5375 4 شیار زده

 037 3367 4 سند بالست
 (1) بتن پایه

 (3بتن پایه اتصال )

 

 

از  یکیدرکه  ،در حالت سند بالست جز بهکه  شود یممشخص  ،در جدول شده ارائهبا دقت در مد شکست  ،عالوه به

کششی شکسته شده و در سه نمونه دیگر آن ترکیب شکست بتن پایه و اتصال  صورت بهاین حالت کالً بتن پایه  یها نمونه

در این قسمت  یجداشدگن پایه، حلقه ضعیف باربری بوده و اتصال بین بتن فوق توانمند و بت ها نمونهدر سایر  ،است داده رخ

در حالت سند بالست شده در قیاس با سایر  تر یشبمقاومت پیوستگی  دهنده یشنما خود یخود بهاست. این موضوع هم  داده رخ

مقاومت پیوستگی در  عنوان به آمده دست بهمگاپاسکال  3367 مقدارکه  کند یماست و هم این مهم را بیان  یساز آمادهحاالت 

 احتماالً تر مقاومدر صورت جایگزینی بتن پایه با بتنی  که چنان ؛حد پایین مقاومت پیوستگی است ،حالت سند بالست شده

 افزایش خواهد یافت. آمده دست بهمقدار مقاومت پیوستگی 

 Slant shear. آزمایش 4-2

مقاومت  ،در این حالت ،شود یممشاهده  که چنان است. شده دادهنمایش  4در جدول  Slant shearخالصه نتایج آزمایش 

ی ساز آمادهبرابر حالتی بوده که این سطح بدون  535بیش از  ،یی که سطح بتن پایه سند بالست شده باشدها نمونهیوستگی در پ

های این  مقاومت پیوستگی نشده است. مد گسیختگی نمونه توجه قابلباشد. همچنین بازهم برس سیمی زدن منجر به افزایش 

شکست از محل اتصال  ها آندیگر حالت که در تمامی  برخالف، آزمایش نیز در حالتی که سطح بتن پایه سند بالست شده باشد

برای  آمده ستد بهمگاپاسکال  5934بنابراین در اینجا نیز عدد سمت شکستگی بتن پایه حرکت کرده است. به  است، داده رخ

 سند بالست شده، حد پایین مقاومت پیوستگی در این حالت خواهد بود. یها نمونه Slant shearمقاومت پیوستگی 

 
 .Slant shearخالصه نتایج آزمایش  -4جدول 

سازی  روش آماده

 سطحی

مقاومت پیوستگی  تعداد نمونه

(MPa) 

 تنش فشاری بیشینه

(MPa) 

ضریب تغییرات مقاومت 

)%( پیوستگی  

 مود شکست

 اتصال 1537 1137 1137 3 یساز آمادهبدون 

 اتصال 1133 635 1335 3 برس سیمی

 اتصال 939 1437 1936 3 شیار زده

 731 037 5934 3 سند بالست
 (1بتن پایه )

 (1اتصال )

 (1بتن پایه اتصال )

 



0 

 

 نتایج یبند جمع. 4-3

ACI 546-06 مقاومت  قبول قابلرا برای حداقل مقادیر  5جدول  ،بتنی یها سازهترمیم ی  ینهدرزممرجعی معتبر  عنوان به

 از دو آزمایش آمده دست به. با مقایسه نتایج [14] پیشنهاد نموده است ،مختلفپیوستگی بین بتن پایه و بتن ترمیمی در سنین 

سطحی بتن پایه  یساز آمادهدر صورت انجام  که گردد میمشخص  ،با مقادیر این جدول Pull offو  Slant shear ی شده انجام

 .شود یمبا استفاده از روش سند بالست و یا شیار زدن حدود مورد انتظار ارضا 
 

 .[14] توسط شده ارائهترمیمی  بتنحداقل مقاومت پیوستگی بین بتن پایه و  -5جدول 

 (MPaمقاومت پیوستگی ) 

 روز 50 روز 7 روز 1 سن بتن ترمیمی

 Slant shear 530-639 639-15 14-51 آزمایش

 531-137 137-1 1-135 آزمایش کشش مستقیم

 

 

سطحی مناسب را در مقاومت پیوستگی بین بتن پایه و بتن فوق توانمند نمایش  یساز آمادهاهمیت  یخوب به 4و  3جداول 

 یساز آمادهبا استفاده از سند بالست  ها آنکه سطح بتن پایه در  ییها نمونهمشخص گردید که  ها یشآزماند. در هر دو این ا هداد

و  قرارگرفتههای شیار زده در مرتبه بعدی  همچنین نمونه .اند دادهمقاومت پیوستگی را به دست  ترین یشب ه است؛سطحی شد

گفت که  توان یم ،بنابراین؛ اند داشتهکمترین مقاومت پیوستگی را  ،شده زدهسطحی و برس سیمی  یساز آمادهبدون  یها نمونه

 ها یشآزمانتایج این  ای یسهمقااست و با توجه به ماهیت  یسهمقا قابل یکدیگر با Slant shearو  Pull offنتایج این دو آزمایش 

 با و رت یشبنتایج  ها آنانجام هر دو  ،طبیعی صورت به اگرچه .اکتفا نمود ها آنبه انجام یکی از  توان یم ،در کاربردهای عملی

 .دهند یمرا به دست  یت اعتماد باالتریقابل

عملی در صورت امکان از روش سند بالست  یکاربردهاکه در  گردد یمتوصیه  ،بیان گردید ازاین یشپآنچه در  بنا بر ،بعالوه

سطحی استفاده گردد. همچنین در حاالتی که استفاده از این روش ممکن نباشد، شیار زدن به صورتی که در  یساز آمادهبرای 

را ارضا  ACI 546و حدود مورد انتظار جدول  ایجاد کندمقاومت پیوستگی مناسبی را  ،تواند یم ،این مطالعه انجام شد نیز

بر روی  چندانی یرتأث ،سیمی زدن برس روش ،تایج این جداولهمچنین ذکر این نکته نیز ضروری است که مطابق ن نماید.

 .شود ینممقاومت پیوستگی ندارد و استفاده از این روش در کاربردهای عملی توصیه 

 یریگ جهینت. 4

 توان در سه محور زیر خالصه نمود: یمدر این مطالعه را  آمده دست بهاهم نتایج 

بستگی دارد و در  بتن پایه سطحی یساز آمادهبه چگونگی  شدت بهمقاومت پیوستگی بین بتن پایه و بتن فوق توانمند  -1

در کاربردهای عملی  ،بنابراین؛ گردد یمبین دو مصالح ایجاد  مناسبمقاومت پیوستگی  ،کافیسطحی  یساز آمادهصورت انجام 

 سبی بر روی بتن پایه انجام گیرد.سطحی منا یساز آمادهبایستی توجه گردد که 

مقاومت پیوستگی را به دست  ترین یشب ،روش سند بالست کردن ،سطحی یساز آمادهمختلف  یها روشاز میان  -5

 ،نباشد یرپذ امکانانجام این روش  که یدرصورت. البته شود یمعملی توصیه  یکاربردهااستفاده از این روش در  ،بنابراین؛ دهد یم

مقاومت پیوستگی مناسبی را  ،ACIمطابق جدول  ؛است شده انجاماستفاده از روش شیار زدن نیز با جزییاتی که در این مطالعه 

 در عمل کاربردی باشد. تواند یمو  کند یمایجاد 

مناسبی بر  یرتأث ،برخالف انتظار اولیه ،سطحی یساز آمادهاز برس سیمی زدن با استفاده از دستگاه فرز برای  استفاده -3

 گردد. عملی توصیه نمی یکاربردهافوق توانمند و بتن پایه نداشته و بنابراین برای  بتن بین روی مقاومت پیوستگی
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