امکان سنجی استفاده از آب مغناطیسی در تولید تراورس های بتنی پیش تنیده
دکتر سیذ علیرضا آضفتِ ،هذیر عاهل ضرکت هٌْذسیي هطاٍر شئَداالهپر

چكيذه
دس ػاِیاٖ اخیش اػتفاد ٜاص افضٚد٘ی ٞای ؿیٕیایی ٛٔ ٚاد ٌ٘ٛاٌ ٖٛدس افضایؾ ٔمأٚت فـاسی تتٗ ٔٛسد اػتفادٜ
ٌؼتشدٚ ٚ ٜػیقی تٛد ٜاػت .تشاٚسع ٞای تتٙی پیؾ تٙیذ ٜدس سا ٜآ٘ ٗٞیض خض ٚتتٗ ٞایی ٔی تاؿٙذ و ٝتایؼتی
داسای ٔمأٚت فـاسی تاالیی تٛد ٚ ٜایٗ ٔمأٚت تا افضٚدٖ ٔٛاد دیٍش ٔا٘ٙذ افضٚد٘ی ٞای ؿیٕیایی  ... ٚافضایؾ ٔی
یاتذ .دس ػاِیاٖ اخیش تا تٛخ ٝت ٝتحمیمات ٌؼتشد ٜای و ٝدس صٔی ٝٙآب ٔغٙاعیؼی دس ػشاػش د٘یا ا٘داْ ٌشفت ٝاػت
و ٝتاثیش ٔؼتمیٕی تشسٚی ٔمأٚت فـاسی  ٚواسایی تتٗ داسد  ٚخٛاف ٔىا٘یىی تتٗ سا تٟثٛد ٔی تخـذ .ایٗ ٔماِٝ
اػتفاد ٜاص آب ٔغٙاعیؼی دس تِٛیذ تتٗ تشاٚسع سا ٔٛسد تشسػی لشاس ٔی دٞذ ٘ ٚـاٖ دادٔ ٜی ؿٛد و ٝاػتفاد ٜاص
ایٗ ٘ٛؿ تتٗ ٔی تٛا٘ذ سٚا٘ی تاالتش ٔ ٚمأٚت تیـتشی تذػت آٚسد ٔ ٚیضاٖ ٔلشف افضٚد٘ی ٞای ؿٕیایی  ٚػیٕاٖ
سا واٞؾ داد.
ٍاشُّاي کلیذي
تشاٚسع تتٙی پیؾ تٙیذ ،ٜآب ٔغٙاعیؼیٔ ،مأٚت فـاسی ،واسایی ،خٛاف ٔىا٘یىی

مقذمه
تیـتش تحمیمات دس ػاِیاٖ اخیش ٔثتٙی تش ٔغاِقات تٙیادی تشسٚی خٛاف ٟٔٙذػی تتٗ ٞای تا ٔمأٚت تاال تٛد ٜاػت وٝ
ٔـخلات افضای ػاص ٜای تا ٔلاِح ٔٛخٛد تٟثٛد ٔی یاتٙذ .افضایؾ ٔمأٚت فـاسی تتٗ ٞذفی اػت و ٝاوثش ٔحمماٖ دس
خؼتدٛی آٖ ٔی تاؿٙذ تغٛس ٔثاَ تا اػتفاد ٜاص تمٛیت وٙٙذٞ ٜای فیثشی دس ٔخّٛط تتٗ ٔمأٚت آٖ سا افضایؾ ٔی دٙٞذ.
ٌٛپاالٖ  ٚحك [ ]1دسیافتٙذ و ٝتا اػتفاد ٜاص خاوؼتش تادی ٔیضاٖ ٔمأٚت فـاسی  20دسكذ افضایؾ ٔی یاتذ ٔ ٚحمماٖ دیٍش
٘یض تا اػتفاد ٜاص تشویة خاوؼتش تادی  ٚػیّیىا  ٚاپٛوؼی پّیٕش  ٚتتٗ پّیٕشی ت ٝایٗ ٔ ٟٓدػت یافتٙذ .اػتفاد ٜاص فیثشٞای
تاصیافتی حاكُ ؿذ ٜاص واغزٞای تاعّ ٝسٚص٘أ٘ ٝیض ػختی سا افضایؾ ٔی دٞذ .أا ٞضی ٝٙایٗ سٚؽ ٞا دس لیاع تا فٛایذ آٟ٘ا
تمشیثا غیش لاتُ ٔمایؼٔ ٝی تاؿذ .تٙاتشایٗ ٔحمماٖ تٛخ ٝخٛد سا تشسٚی تِٛیذ تتٗ ٞای التلادی تا ٔمأٚت ٞای تاالتشی تا
اػتفاد ٜاص فّؼفٞ ٝای خذی دس سٚؽ ٞای عشاحی ٔا٘ٙذ آب ٔغٙاعیؼی ٔتٕشوض ٕ٘ٛد٘ذ .آب ٔغٙاعیؼی آتی اػت و ٝاص یه
ٔیذاٖ ٔغٙاعیؼی فثٛس دادٔ ٜی ؿٛد و ٝتؼیاس اسصاٖ  ٚدٚػتاس ٔحیظ صیؼت ٔی تاؿذ .دػتٍاٞ ٜای فشآٚسی ٔغٙاعیؼی آب اص
یه یا چٙذ آٙٞشتا تـىیُ ٔی ؿٛد و ٝدس ٖٚیا اعشاف خظ ا٘تماَ آب ٘لة ٔی ؿٛد .پیـی ٝٙآب ٔغٙاعیؼی ت ٝػاَ 1803
ٔیالدی تشٔیٌشدد ٚلتی تشای تٟی ٝآب خٛؽ خٟت ؿؼتـٛی ِثاع اص  5وتشی تضسي اػتفاد ٜؿذ  ٚخٟت حفؼ تقادَ
وتشی ٞا دس تشاتش ٚصؽ تاد دس وف آٟ٘ا تى ٝػٍٟٙایی لشاس داد ٜؿذ ٜتٛدٞ .ش پٙح ؽشف چذ٘ی تٛد٘ذ .تا ٌزؿت صٔاٖ ٔـاٞذ ٜؿذ
و ٝدس ػ ٝتا اص ایٗ ؽشٚف ٔٛاد ٔقذ٘ی سػٛب ؿذ ٜفشٔی ػخت داؿتِٚ ٝی دس د ٚوتشی دیٍش ایٗ سػٛتات فشٔی ٘شْ  ٚپٛدس
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ٔا٘ٙذ داؿت ٚ ٝتٝساحتی تا تشع اص ػغٛح پان ٔی ؿذ٘ذ .تقذ ٞا ٔتٛخ ٝؿذ٘ذ و ٝد ٚفذد اص آٖ پٙح ػٔ ًٙغٙاعیغ عثیقی
تٛد ٜاػت اثش ٔیذاٖ ٔغٙاعیؼی تش آب سا دس ػاَ  1902فیضیىذاٖ دإ٘اسوی ت٘ ٝاْ ٙٞشیه آ٘تِٛ ٖٛس٘ض ٔغشح وشد وٛٔ ٝفك تٝ
اخز خایضٛ٘ ٜتُ فیضیه ٘یض ٌشدیذٚ .ی ٔغشح وشد و ٝتاثیش یه ٔیذاٖ ٔغٙاعیؼی تافث ایداد ِٔٛىٞ َٛای لغثی آسایؾ یافتٝ
 ٚاص  ٓٞخذا ٔی ؿ٘ٛذ دس ٘تید ٝآب ػثىتش ٔی ؿٛد .دِٚت فذساػی ٖٛسٚػی ٝدس تش٘أ ٝواستشد سٚؽ ٞای ٔغٙاعیؼی دس التلاد
ّٔی اػٙادی سا ایداد ٕ٘ٛد و ٝت ٝػاصٔاٖ ٞای ٔشتٛع ٝػفاسؽ اػتفاد ٜاص فٙاٚسی ٞای ٔغٙاعیؼی سا اسائٔ ٝیذاد .ایٗ تلٕیٓ تٝ
ٔٙؾٛس التلادی وشدٖ ػیٕاٖ  ٚتمٛیت وٙٙذٞ ٜای تتٗ ٞای ٔغٙاعیؼی ایداد ؿذ ؤ ٝمأٚت ػیٕاٖ تِٛیذی سا افضایؾ ٔی
داد  ٚع َٛفٕش ػاصٞ ٜا دس ٘تید ٝاٖ تذػت ٔی آٔذ٘ .اٖ ٕٞ ٚىاساٖ ٘ـاٖ داد٘ذ و ٝاػتفاد ٜاص خاوؼتش تادی  ٚآب ٔغٙاعیؼی
ٔمأٚت تتٗ سا دس حذٚد  15تا  25دسكذ اضافٔ ٝی ٕ٘ٛدٔ .ىٕاٞاٖ [ٔ]2شٚسی ٌؼتشد ٜتش ادتیاتی ؤ ٝذفی اثشات ٔثثت
اػتفاد ٜاص آب ٔغٙاعیؼی ؿذ ٜا٘ذ ا٘داْ داد .اص خّٕ ٝایٗ اثشات ٔثثت ٔیتٛاٖ ت ٝایٗ ٔٛاسد اؿاس ٜوشد:
 )1واٞؾ سػٛتات وشتٙات وّؼیٓ دس تاػیؼات ٔىا٘یىی حشاستی /تشٚدتی.
 )2واٞؾ ٘یاص تٔ ٝلشف آب  ٚافضایؾ تِٛیذ ٔحلٛالت وـاٚسصی.
ٔ )3ضایای پضؿىی /تٟذاؿتی آٖ ٕٞچ ٖٛافضایؾ اوؼیظٖ حُ ؿذ ٜدس آب.
 )4تغییش دس  PHآب.
 )5واٞؾ وـؾ ػغحی آب.
 )6افضایؾ ٔمأٚت فـاسی  ٚوــی ػیٕاٖ.
ػٕٞ ٚ ٛىاساٖ[ٌ ]3ضاسؽ وشد٘ذ و ٝچٍٔ ٝ٘ٛیذاٖ ٔغٙاعیؼی لادس ت ٝؿىؼتٗ ٔدٕٛفٞٝای ِٔٛىِٛی آب تٛد٘ ٚ ٜفٛر آب سا تٝ
رسات ػیٕاٖ آػاٖ ٕ٘ٛد ٚ ٜتا تؼٟیُ فُٕ ٞیذساػیٔ ٖٛمأٚت تتٗ سا افضایؾ ٔیدٞذٕٞ .چٙیٗ ت ٝتشسػی ٔیضاٖ تٟثٛد
ٔمأٚت فـاسی  ٚواسائی تتٗ تا ٔلاِح ػشتاس ٜای ٕٞشا ٜتا آب ٔغٙاعیؼی دس ٔمایؼ ٝتا آب ٔقِٕٛی پشداخت٘ ٚ ٝتیدٌ ٝشفتٙذ
ؤ )1 :ٝمأٚت فـاسی ٔالت ػیٕاٖ  9تا  19دسكذ افضایؾٔ )2 ،مأٚت فـاسی تتٗ  10تا  23دسكذ افضایؾ )3 ٚ ،آب
ٔغٙاعیؼی تافث افضایؾ واسائی ٞ ٚیذساػی ٖٛتتٗ ٔی ؿٛد .ایـاٖ ٕٞچٙیٗ پیـٟٙاد ٕ٘ٛد٘ذ و ٝتاثیش ٕٞضٔاٖ آب ٔغٙاعیؼی
ٔ ٚیىش ٚػیؼّیغ تش ٔمأٚت فـاسی تتٗ دس آیٙذ ٜتشسػی ٌشدد.
دس ایشاٖ تحمیماتی دس ایٗ صٔی ٝٙا٘داْ ؿذ ٜاػت و ٝػاوی ٕٞ ٚىاساٖ [ ]4اثش آب ٔغٙاعیؼی سا تش خٛاف ٔىا٘یىی تتٗ ٞای
آٔاد٘ ٜـاٖ داد٘ذ .سٍٞزس  ٚصٔا٘ی [ ]5تا تشسػی خٛاف آب ٔغٙاعیؼی دس تتٗ ٘ـاٖ داد٘ذ و ٝؿذت ٔیذاٖ ٔغٙاعیؼی تٟیٝٙ
تیٗ 0/8تا  1/0تؼال تٛدٚ ٜاػتفاد ٜاص آب ٔغٙاعیؼی صٔاٖ ٌیشؽ اِٚی ٝػیٕاٖ سا تا  ٚ %50صٔاٖ ٌیشؽ ثا٘ٛی ٝسا تا  %19واٞؾ
ٔی دٞذ .تٟتشیٗ ٔمأٚت فـاسی ػیٕاٖ ػخت ؿذ ٜتا چشخؾ حذٚد  15دلیم ٝای  ٚتیـتشیٗ واسائی خٕیش ػیٕاٖ تا چشخؾ
حذٚد  65دلیم ٝای آب دس ٔیذاٖ ٔغٙاعیؼی حاكُ ٔی ؿٛد ٚ ،آب ٔغٙاعیؼی ٔٛخة افضایؾ ٔمأٚت فـاسی تتٗ تا تیؾ
اصٔ %20ی ؿٛد .واستشد تٛاْ ٔیىش ٚػیّیغ  ٚآب ٔغٙاعیؼی ٔمأٚت  7سٚص ٜسا  28 ٚ %46سٚص ٜسا  %39افضایؾ ٔی دٞذ.
خٛسؿیذی ٕٞ ٚىاساٖ [٘ ]6یض ٘ـاٖ داد٘ذ و ٝؿذت ٔیذاٖ ،خٟت ٔیذاٖ ،دتی آب فثٛسی ،صٔاٖ فثٛس آب اص دػتٍأ ٚ ٜیضاٖ ٚ
٘ٛؿ رسات وّٛئیذی تاثیش ٔؼتمیٕی تش خٛاف آب ٔغٙاعیؼی داس٘ذ  ٚاػتفاد ٜاصایٗ ٘ٛؿ آب دس ػاخت خٕیشػیٕاٖ ،سٚا٘ی ٚ
ٔمأٚت آٖ سا ت ٝكٛست ٘ؼثی تا حذٚد د ٜدسكذ تٟثٛدٔیثخـذ.

اصول اوليه دستگاه های فرآوری مغناطيسی
اك َٛفٕٔٛی ٔشتٛط ت ٝتىِٛٛٙطی ٔغٙاعیؼی  ،تش ٔثٙای تش ٓٞوٙؾ ٔیاٖ یه ٔیذاٖ ٔغٙاعیؼی  ٚیه تاس اِىتشیىی ٔتحشن
اػت و ٝدس ایٗ ػیؼتٓ ت ٝؿىُ یٔ ٖٛی تاؿذٚ .لتی و ٝیٞ ٖٛا اص ٔیاٖ یه ٔیذاٖ ٔغٙاعیؼی فثٛس ٔی وٙٙذ ٘ ،یشٚیی تٞ ٝش
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ی ٖٛافٕاَ ٔی ؿٛد .اٌش خٟت ایٗ ٘یشٞٚا  ٚتاس اِىتشیىی یٞ ٖٛا ٔخاِف تاؿٙذ  ،تافث افضایؾ ٘ٛػاٖ دس یٞ ٖٛا ٔی ؿ٘ٛذ وٝ
ٔٙدش ت ٝتـىیُ سػٛب ٔی ٌشددٔ.یذاٖ ٔغٙاعیؼی تافث ٔی ؿ٘ٛذ و ٝیه تاس اِىتشیىی دس ػغح یٞ ٖٛای ٔثثت ٙٔ ٚفی اِما
ؿٛد  .دس ٘تید ٝت ٝخای ایٙى ٝیٞ ٖٛای تا تاس ٔخاِف یىذیٍش سا خزب وٙٙذ ٕٞ ،ذیٍش سا دفـ ٔی وٙٙذ .تٙاتشایٗ د ٚیٔ ٖٛثثت ٚ
ٔٙفی تا تاس یىؼاٖ و ٝتایذ تـىیُ سػٛب دٙٞذٕ٘ ،ی تٛا٘ٙذ ت ٝا٘ذاص ٜوافی ت٘ ٓٞ ٝضدیه ؿ٘ٛذ.

تىِٛٛٙطی ٔغٙاعیؼی فٕٔٛا دس ٔٛاسدی و ٝآب داسای ٔمادیش لاتُ تٛخٟی یٞ ٖٛای آ ٗٞتاؿذ ٔٛثش ٘یؼت  ،صیشا اثش ٔیذاٖ
ٔغٙاعیؼی سٚی یٞ ٖٛای آ ٗٞتؼیاس صیاد اػت  ٚایٗ یٞ ٖٛا ٔا٘ـ اص تاثیش ٔیذاٖ ٔغٙاعیؼی سٚی یٞ ٖٛای دیٍش ٔی ؿ٘ٛذ .اٌش
تىِٛٛٙطی ٔغٙاعیؼی دس ٘ضدیىی خغٛط ٘یشٚی تشق تا ِٚتاط تاال (ِٚ 220ت  3 ٚفاص یا تیـتش) ٘لة ؿٛد اثش الصْ سا سٚی یٞ ٖٛا
ٕ٘ی ٌزاسد صیشا خغٛط ٘یشٚی لٛی تافث اِمای یه ٔیذاٖ ٔغٙاعیؼی ثا٘ٛی ٝت ٝآب ٔی ؿ٘ٛذ  ٚدس ٘تید ٝتافث ایداد اؿىاَ ٚ
واٞؾ ٔیضاٖ تاثیش فشآٚسی ٔغٙاعیؼی ٔی ؿٛد  ٚتایذ اص ٘لة دػتٍا ٜدس ٘ضدیىی خغٛط ٘یشٚی تا ِٚتاط تاال تا حذ أىاٖ
اختٙاب ؿٛد.
دسخٔ ٝغٙاعیؼی ؿذٖ آب ت ٝػ ٝفأُ تؼتٍی داسد:
ٔ مذاس ٔایـ و ٝدس تٕاع تا آٙٞشتا لشاس داسد
 لذست آٙٞشتای ٔٛسد اػتفادٜ
ٔ ذت تٕاع ٔایـ تا آٙٞشتا
ایٗ ػ ٝفأُ ٔی تٛا٘ٙذ ت ٝعٛس عثیقی دسخٔ ٝغٙاعیؼی ؿذٖ سا تقییٗ وٙٙذ .اٌشچٔ ٝا ٔی تٛا٘یٓ ٘یشٚی یه آٙٞشتا سا ا٘ذاصٜ
تٍیشیٓ ِٚ ،ی ٞیچ سٚؿی تشای ا٘ذاصٌ ٜیشی دسخٔ ٝغٙاعیؼی آب ٘ذاسیٓ  ٚتٟٙا اص سٚی فالئٓ  ٚتاثیشات آب ٔغٙاعیؼی سٚی
پذیذٞ ٜای ٔختّف ٔی تٛاٖ ت ٝدسخٔ ٝغٙاعیؼی ؿذٖ آٖ پی تشد و ٝدس ادأٔ ٝغاِة ت ٝآٖ اؿاسٔ ٜی ؿٛد.
ٞشچ ٝؿذت خشیاٖ فثٛسی اص ػیٕٟا تیـتش تاؿذ ٔیذاٖ ٔغٙاعیؼی ایداد ؿذ٘ ٜیض لٛی تش ٔی ٌشدد.
روش های تطخيص مغناطيسی ضذن آب
تا ٔغٙاعیؼی ؿذٖ آب  PH ،آٖ افضایؾ یافت ٚ ٝلّیائی تش ٔی ؿٛد .تا تشسػی ٔغاِقات پیـیٗ تشسٚی خٛاف آب ٔغٙاعیؼی
خٟت ،آصٔایؾ تغییش وـؾ ػغحی  ٚآصٔایؾ تغییش  PHآب تش سٚی آب ؿشب وشج ا٘داْ ٌشفت .تشای ایٗ ٔٙؾٛس آب اص دسٖٚ
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ػیٓ پیچ ٞای دػتٍا ٜتا ٔیذاٖ ٔغٙاعیؼی اص كفش تؼال (آب ٔقِٕٛی) تا  1/2تؼال فثٛس داد ٜؿذ .خذ٘ 1 َٚتایح ایٗ آصٔایـات
سا اسائٔ ٝی دٞذٔ .ـاٞذٔ ٜی ؿٛد و ٝتشای ؿذت ٔیذاٖ ٔغٙاعیؼی تیٗ 1تا  1/2تؼال وـؾ ػغحی  PH ٚآب تمشیثاً ثاتت ٚ
حذاوثش اػت.
خذٔ :)1( َٚمادیش وـؾ ػغحی  PH ٚآب تا تغییشات ٔیذاٖ ٔغٙاعیؼی
هیذاى هغٌاطیسی (تسال)
کطص سطحی آب
()N/m

 PHآب

0/0

0/2

0/4

0/6

0/8

1/0

1/2

0/071

0/07

0/067

0/064

0/061

0/061

0/06

7

7/1

7/5

7/7

7/8

8

8

مطخصات مصالح مصرفی:
الف)سیواى :ػیٕاٖ تیپ د ٚواسخا٘ ٝػیٕاٖ آتیه خٟت ػاخت تتٗ ٔٛسد اػتفاد ٜلشاسٌشفت ٝاػت و ٝآ٘اِیض آٖ دس خذ)2( َٚ
دسج ؿذ ٜاػت.
خذٔ :)2( َٚـخلات آ٘اِیض فیضیىی  ٚؿیٕیایی ػیٕاٖ تیپ  2واسخا٘ ٝآتیه
آًالیس ضیویایی

هطخصات فیسیکی
هقذار

هطخصات

هقذار (درصذ)

ترکیبات

3081

بلیي

20/79

اکسیذ سیلیسین

5/7

باقیواًذُ رٍي الک 90هیکرٍى

4/76

اکسیذ آلَ هٌیَم

0/21

اًبساط طَلی

3/86

اکسیذ آّي

23

درصذ آب

62/28

اکسیذ کلسین

153

زهاى گیرش اٍلیِ

3/22

اکسیذ هٌیسین

212

زهاى گیرش ثاًَیِ

1/89

سَلفَر تري اکسیذ

160

هقاٍهت فطاري 2رٍزُ

0/37

اکسیذسذین

208

هقاٍهت فطاري 3رٍزُ

0/68

اکسیذپتاسین

333

هقاٍهت فطاري 7رٍزُ

0/82

آّک آزاد

492

هقاٍهت فطاري  28رٍزُ

1/88

افت حرارتی

0/51

باقیواًذُ ًاهحلَل

52/67

سِ کلسین سیلیکات

19/89

دٍ کلسین سیلیکات

6/09

سِ کلسین آلَهیٌات

11/74

چْار کلسین آلَهیٌَ فریت

ب) ٔلاِح ػٍٙیٔ :لاِح ػٍٙی ٔٛسد اػتفاد ٜدس واسخا٘ ٝوشج ٔاػ ٝدٚتاس ؿٛس ٔ 8یّی ٔتش ،ؿٗ ؿىؼتٔ 16-8 ٝیّیٕتش  ٚؿٗ
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ؿىؼتٔ 25-16 ٝیّیٕتش ٔی تاؿذ و ٝاص ٔقادٖ ٘ضدیه ت ٝؿٟش وشج تأیٗ ٔی ٌشدد.
ج) آب :آب ٔلشفی اص آب ؿشب ؿٟش وشج تٛد ٚ ٜآب ٔغٙاعیؼی ٘یض تا اػتٙاد تٔ ٝـخلات ٔٙذسج دس خذ )1( َٚتأیٗ ٛٔ ٚسد
آصٔایؾ لشاس ٌشفت.
د) ٔٛاد افضٚد٘ی :دس ػاخت تتٗ تشاٚسع اص ٔٛاد افضٚد٘ی فٛق سٚاٖ وٙٙذ ٚ ٜاص تأیٗ وٙٙذٌاٖ داسای اػتا٘ذاسد ّٔی ایشاٖ
اػتفاد ٜؿذ ٜاػت.

آزمایص ها و مطالعات
ٕٞاٍ٘ ٝ٘ٛو ٝدس ٔمذٔ ٝفٛٙاٖ ٌشدیذ اػتفاد ٜاص ٔٛاد افضٚد٘ی ٔٛخة اػتحىاْ  ٚافضایؾ واسایی تتٗ ٔی ٌشدد .دس تشسػی
التلادی تِٛیذ تشاٚسع تتٙی ٞضی ٝٙتٕاْ ؿذ ٜإٞیت تؼضایی داسد .لیٕت ٔلاِح اِٚی ٝتشای تِٛیذ یىی اص پاسأتشٞای لاتُ تأُ
دس ایٗ صٔیٔ ٝٙی تاؿذ .تا تٛخ ٝت ٝلیٕت ٘ؼثتا ثاتت ٔلاِح ػٍٙی  ٚػیٕاٖ پاسأتش ٔٛاد افضٚد٘ی دس ایٗ لؼٕت ٔٛسد تشسػی
لشاس ٌشفت .تا یه ٔحاػث ٝػادٔ ٜـخق ٔی ٌشدد و ٝدس حاَ حاضش ٔیضاٖ ٔلشف ٔاٞا٘ٛٔ ٝاد افضٚد٘ی ؿیٕیایی دس ٔا ٜتشای
تِٛیذ تشاٚسع تتٙی تٔ ٝیضاٖ  10تٗ ٔی تاؿذ و ٝتا لیٕت ٔتٛػظ تاصاس دس ػاَ  1395ت ٝاصای ٞش ویٌّٛشْ  85000سیاَ
ٔاٞیا٘ٔ ٝثّغ ٔ 85یّی ٖٛتٔٛاٖ ٞضی ٝٙایٗ ٔادٔ ٜی ٌشدد ٔ ٚمأٚت اِٚی ٝسا تٔ ٝیضاٖ  10تا  15دسكذ افضایؾ ٔی دٞذ .دس
حاِیى ٝتا ٞضی ٝٙوٕتشی ٔی تٛاٖ دػتٍا ٜتِٛیذ آب ٔغٙاعیؼی سا دس واسخا٘ ٝتِٛیذ تشاٚسع ٔؼتمش  ٚتٕٞ ٝیٗ ٔیضاٖ ٔمأٚت
فـاسی تتٗ سا افضایؾ داد و ٝاػتفاد ٜاص ایٗ عشح سا تٛخیٔ ٝی ٕ٘ایذ .اص ِحاػ فٙی دس ٔمیاع آصٔایـٍاٞی ٘یض تقذاد  6عشح تا
٘ؼثت آب ت ٝػیٕاٖ تشاتش ػاخت 3 ٚ ٝفذد اص آٟ٘ا تا آب ٔغٙاعیؼی  3 ٚفذد تا آب ٔقِٕٛی آصٔایؾ ٌشدیذ .پاسأتشٞای ٔٛسد
تشسػی دس ریُ تـشیح ٌشدیذ ٜا٘ذ:
اِف) واسایی :ایٗ پاسأتش تا اػتفاد ٜاص آصٔایؾ اػالٔپ ا٘ذاصٌ ٜیشی  ٚتا اػتٙاد ت ٝاػتا٘ذاسد BS 1881لؼٕت د ْٚا٘داْ ٌشفت.
٘تایح آٖ دس خذ )3( َٚدسج ؿذ ٜاػت.
خذ :)3( َٚاػالٔپ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای ػاخت ٝؿذ ٜتشحؼة ٔیّی ٔتش
ًوًَِ

S-1

S-2

S-3

آب هعوَلی

10

12

11

ًوًَِ

S-4

S-5

S-6

آب هغٌاطیسی

13

13

14

ٕٞاٍ٘ ٝ٘ٛو ٝدس ٘تایح خذ َٚفٛق ٔـاٞذٔ ٜی ٌشدد ٔیضاٖ سٚا٘ی تتٗ تا اػتفاد ٜاص آب ٔغٙاعیؼی تٔ ٝیضاٖ حذٚداً  20دسكذ
افضایؾ یافت ٝاػت.
ب) ٌیشؽ تتٌٗ :یشؽ تتٗ دس ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای ػاخت ٝؿذ ٜتا اػتفاد ٜاص آصٔ ٖٛػٛصٖ ٚیىات ا٘داْ ؿذ ٜاػت .دس ایٗ آصٔٔ ٖٛیضاٖ
ٌیشؽ اِٚی ٚ ٝثا٘ٛی ٝعشح ٞای اختالط ػاخت ٝؿذ ٜدس خذ )4( َٚآٚسد ٜؿذ ٜاػت .الصْ تزوش اػت ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای ٚ S-2 ،S-1
 S-3تا آب ٔقِٕٛی ٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٚای  S-6 ٚ S-5 ،S-4تا آب ٔغٙاعیؼی ػاخت ٝؿذ ٜا٘ذ.
خذ :)4( َٚآصٔٚ ٖٛیىات ت ٝسٚی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای ػاخت ٝؿذ ٜتشحؼة دلیمٝ
ًوًَِ

S-1

S-2

S-3

5

S-4

S-5

S-6

هقاٍهت یک رٍزُ

ًوًَِ

هقاٍهت  7رٍزُ

هقاٍهت  28رٍزُ

ًوًَِ اٍل

ًوًَِ دٍم

ًوًَِ اٍل

ًوًَِ دٍم

ًوًَِ اٍل

ًوًَِ دٍم

S-1

48/9

50/7

52/6

53

68/5

68

S-2

47/9

50/3

54/7

57/4

67/1

67/5

S-3

49/1

48

56/9

55/8

68/9

67/3

S-4

52/5

55

61/8

66/2

71/2

70/2

S-5

54/7

52/3

64/9

63/6

72

69/9

S-6

53/5

55/6

65/5

65/3

70

71/7

گیرش اٍلیِ

142

135

140

109

101

98

گیرش ثاًَیِ

205

193

200

170

181

172

ٕٞاٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝـاٞذٔ ٜی ٌشدد تا افضٚدٖ آب ٔغٙاعیؼی صٔاٖ ٌیشؽ ػیٕاٖ واٞؾ ٔی یاتذ و ٝواٞؾ صٔاٖ دس ٌیشؽ اِٚیٝ
تیؾ اص ٌیشؽ ثا٘ٛیٔ ٝی تاؿذ و ٝدِیُ آٖ تاثیش آب ٔغٙاعیؼی تش ٞیذساتاػی ٖٛػیٕاٖ ٔی تاؿذ.
ج) ٔمأٚت فـاسیٔ :خّٛط ٞای  S-1تا  S-6تلٛست آصٔٞ ٝ٘ٛای ٔىقثی تا اتقاد  15ػا٘تی ٔتش دس  ٕٝٞاتقاد ػاخت ٝؿذ٘ذ ٚ
اص ٞش ٔخّٛط ؿؾ ٕ٘ ٝ٘ٛػاخت ٝؿذ تا تا تٛخ ٝتٍٟ٘ ٝذاسی تتٗ ٞا دس تخاس  ٚحٛضچ ٝآب دس آصٔایـٍا ٜؿشایظ ٚالقی ؿثیٝ
ػاصی ٌشدد .تذیٗ ٔٙؾٛس اِٚیٗ ػشی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛا دس ػٗ یه سٚص ٚ ٜپغ اص تخاس دٞی ٔٛسد آصٔایؾ لشاس ٌشفتٙذ  ٚػایش ٕ٘ٞ ٝ٘ٛا
پغ اص ٍٟ٘ذاسی دس حٛضچ ٝآب دس ؿشایظ اػتا٘ذاسد آصٔایـٍا ٜدس ػٙیٗ  7سٚص 28 ٚ ٜسٚص ٜتحت آصٔ ٖٛلشاس ٌشفتٙذ٘ .تایح ایٗ
آصٔٞ ٖٛا دس خذ )5( َٚدسج ؿذ ٜاػت.
خذ٘ :)5( َٚتایح آصٔٔ ٖٛمأٚت فـاسی تشای آصٔٞ ٝ٘ٛای یه 28 ٚ 7 ،سٚص ٜتشحؼة ٍٔاپاػىاَ

ٕٞاٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝـاٞذٔ ٜی ؿٛد ٔیضاٖ ٔمأٚت فـاسی دس تتٗ دس ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای تا آب ٔغٙاعیؼی دس ٔمایؼ ٝتا ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای تا آب
ٔقِٕٛی افضایـی دس حذٚد  10دسكذ داؿت ٝاػت .ایٗ ٘ـاٖ ٔیذٞذ و ٝآب ٔغٙاعیؼی ٔیضاٖ ٔمأٚت فـاسی سا ٔی تٛا٘ذ
افضایؾ دٞذ.
د) تؼت خٕؾ :تشاٚسع ٞای تتٙی تِٛیذ ؿذ ٜتحت آصٔ ٖٛتؼت خٕؾ اػتاتیىی ٘یض لشاس ٔی ٌیش٘ذ ؤ ٝغاتك تا ایٗ آصٖٔٛ
چٟاس ٕ٘ ٝ٘ٛتشاٚسع تتٙی تا آب ٔقِٕٛی  ٚآب ٔغٙاعیؼی ٔٛسد آصٔ ٖٛلشاس ٌشفت٘ .تایح آیٗ آصٔ ٖٛدس خذ )6( َٚدسج ؿذٜ
اػت.
خذ٘ :)6( َٚتایح آصٔ ٖٛتؼت خٕؾ اػتاتیىی تشای تشاٚسع ٞای تتٙی تشحؼة ویّ٘ٛیٛتٗ
ٕ٘ٝ٘ٛ
٘تایح ٌضاسؽ ؿذٜ

تشاٚسع تا آب ٔقِٕٛی

تشاٚسع تا آب ٔغٙاعیؼی

ًوًَِ اٍل

ًوًَِ دٍم

ًوًَِ اٍل

ًوًَِ دٍم

50

51

54

53
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٘تایح تؼت خٕؾ تشاٚسع ٞا ٘ـاٖ ٔی دٞذ و ٝاػتفاد ٜاص آب ٔغٙاعیؼی دس ایٗ آصٔ ٖٛحذٚداً تافث افضایؾ حذٚد 6دسكذی
ٔیضاٖ ٔمأٚت خٕـی ؿذ ٜاػت.اػتفاد ٜاص آب ٔغٙاعیؼی دس ٍٟ٘ذاسی تتٗ ٔٛسدی اػت و ٝدس تقذادی اص ٔغاِقات [ٛٔ ]7سد
تشسػی لشاس ٌشفت ٝاػت تا تٛخ ٝت ٝایٙىٔ ٝیضاٖ حدٓ آب تِٛیذی ت ٝا٘ذاص ٜوافی ٘ثٛد تٕٞ ٝیٗ دِیُ اص اب ٔقِٕٛی دس ٍٟ٘ذاسی
آصٔٞ ٝ٘ٛا اػتفادٌ ٜشدیذ .أا ٘تایح تحمیمات ٘ـاٖ ٔیذٙٞذ و ٝایٗ أش ت ٝدِیُ ٞیذساػی ٖٛػیٕاٖ تٛػظ وٙتشَ دٔا  ٚسعٛتت
ت ٝتتٗ ٔی تاؿذٞ .ذف ٍٟ٘ذاسی اص تتٗ اؿثاؿ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛا تا صٔا٘ی اػت و ٝخُّ  ٚفشج تتٗ تا آب پش ؿذ ٚ ٜتا اػتفاد ٜاص خاكیت
ٔٛییٍٙی تتٗ ٞیذساػی ٖٛػیٕاٖ اتفاق تیفتذ .تٕٞ ٝیٗ دِیُ تایؼتی اص تثخیش آب دس٘ٚی تتٗ خٌّٛیشی ؿٛد .ت ٝدِیُ ػاختاس
ّٔىِٛی وٛچىتش آب ٔغٙاعیؼی اص اب ٔقِٕٛی حشوت دس داخُ تتٗ ساحت تش اػت  ٚایٗ أش ٔٛخة ٞیذساػی ٖٛػیٕاٖ ٚ
افضایؾ ٔمأٚت فـاسی تتٗ ٔی ٌشدد.

نتيجه و جمع بنذی
تشای دػت یاتی تٔ ٝمأٚت ٞای تاالتش دس تتٗ اػتفاد ٜاص ٔٛاد افضٚد٘ی داسای ٞضیٞ ٝٙای دائٕی ٔی تاؿٙذ أا تا تٛإ٘ٙذ ػاصی
ٔلاِح ٔٛخٛد ٛٔ ٚسد اػتفاد ٜفال ٜٚتش سػیذٖ ت ٝایٗ ٞذف ٔی تٛاٖ تافث واٞؾ ٞضیٞ ٝٙای تِٛیذ ٘یض ؿذ .اػتفاد ٜاص آب
ٔغٙاعیؼی ت ٝدِیُ ٚخٛد ٔىا٘یؼٓ ٞای تِٛیذ دػتٍاٞ ٜای آٖ دس داخُ وـٛس لاتّیت اػتفاد ٜتلٛست كٙقتی سا داساػت  ٚدس
ایٗ ٔٛسد تشاٚسع ٞای تتٙی سا ٜآٔ ٗٞی تٛا٘ذ ٌضیٙٔ ٝٙاػثی تاؿذٕٞ .اٍ٘ ٝ٘ٛو٘ ٝتایح ٘ـاٖ داد٘ذ پاسأتشٞای سٚا٘ی تتٗ،
ٔمأٚت فـاسیٔ ،مأٚت خٕـی ٌ ٚیشؽ ػیٕاٖ تٟثٛد یافت ٝا٘ذ .دِیُ ایٗ أش ٚلٛؿ ٞیذساتاػی ٖٛػیٕاٖ ٚ ٚاوٙؾ ٞای
پی٘ٛذی آب  ٚػیٕاٖ ٔی تاؿذٍٟ٘ .ذاسی اص تتٗ دس آب ٞای ٔغٙاعیؼی ٘یض ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌشفت ٝاػت ٔ ٚغاِقاتی ٘ـاٖ دادٜ
ا٘ذ و ٝایٗ پذیذٔ ٜی تٛا٘ذ ٔٛخة افضایؾ خٛاف ٔىا٘یىی تتٗ ٌشددٚ .لتی و ٝاص آب ٔغٙاعیؼی دس تِٛیذ تتٗ اػتفادٔ ٜی
ؿٛد ،یه الیٔ ٝحافؼ تؼیاس لٛی دس اعشاف آسٔاتٛسٞا تـىیُ ٔی ؿٛد و ٝاص صً٘ صدٖ لؼٕت ٞای فّضی داخُ تتٗ خٌّٛیشی
ٔی وٙذ .تا وٕه تىِٛٛٙطی ٔغٙاعیؼی ت ٝتِٛیذ ،تتٗ تا ٔمأٚت تاال دس ٔحیظ ٞای ٟٔاخٓ ٔثُ تغییش دٔای ػشیـ  ،دٔاٞای
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.ْ اػتٚ دسیا) ٔماٝ٘ ػاص وشاٚ  اػیذی (ػاختٚ  ٔحیظ ٕ٘ىی،تت صیادٛ سع،ٗ پاییٚ تاال
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.1394 ،85-99  كق،ٗ تحمیمات تت، ٔحؼٗ؛ عولکرد ٍ خَاظ بتي با آب هغٌاطیسی، ٔحٕذ فّی؛ صٔا٘ی،ٍزسٞ] س3[

 ٔلغفی؛ اثر آب هغٌاطیسی بررٍي برخی از خَاظ بتي تازُ ٍ سخت،ٜ حؼٗ؛ لّی صاد،ٗ ٘قٕت ؛ افـی،سؿیذیٛ] خ4[
.1383 ،ٖشاٟ ت،ٖذػی فٕشاٟٙٔ  ّٔیٍٜشِٙیٗ وٚ ا،ُضذ
]5[ Ahmed, Saddam “Effect of Magnetic Water on Engineering Properties of Concrete” Al-Rafidain
Engineering Vol.11 No.1 Feb. 2001
]6[ Reddy, S. and et al. “Inﬂuence of Magnetic Water on Strength Properties of Concrete”, Indian
Journal of Science and Technology, Vol 1(1), 14–19, January (2014 )
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