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چکیده

ترکهای کوچک در بتن ممکن است با گذر زمان تبدیل به ترکهای بزرگ شده و منجر به کاهش عمر مفید سازههای
بتنی گردند .بنابراین باید سرعت رشد و گسترش ترکها را محدود کرد .ترمیم ترک در بتن یکی از راههای موثر برای
جلوگیری از گسترش ترکها میباشد به همین دلیل از گذشته تا کنون روشهای مختلفی برای ترمیم ترکهای ایجاد شده
بر روی بتن در اث عوامل مختلف بررسی ومقایسه شدهاند .این پژوهش یک روش بیولوژیکی برای بهبود اثر خودترمیم
شوندگی تیرهای بتنی توسط فعالیت میکروبی باکتری باسیلوس ساب تیلیس را ارائه میدهد .در این پژوهش خودترمیمی
شوندگی با تزریق باکتری باسیلوس توسط سرنگ انسولین به داخل ترک آغاز میگردد .به همین منظور 6عدد تیر بتنی با
ابعاد  120×15×15سانتی متر ساخته شدند و خاصیت خودترمیم شوندگی با ایجاد ترک از طریق اعمال بار استاتیکی
پیچشی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.در پایان با توجه به لنگر پیچشی نهایی تیرها این نتیجه گرفته شد که تیر ترمیم
شده با این روش ظرفیت پیچشی نمونه شاهد اولیه را  93.13درصد افزایش داده و ظرفیت پیچشی تیر ترک خورده را نیز
 7.6برابر کرده است.

واژگان کلیدی :باکتری باسیلوس ساب تیلیس ،خودترمیم شوندگی ،بتن،پیچش

 .1مقدمه
بتن در حالت عادی از خاصیتی طبیعی برخوردار است تا بهاندازهای خود را ترمیم کند .به این صورت که اگر آب وارد یک ترک
شود و با ذرات غیرهیدراته سیمان تماس داشته باشد ،این ذرات هیدراته شده و باعث بسته شدن شکاف ترک میشوند .اگر هم
آب و هم کربن دیاکسید وارد ترکها شود ،پر شدن ترکها از طریق تهنشینی ذرات کلسیم کربنات ایجادشده ازکلسیم
هیدروکسید نشت کرده ،امکانپذیر است .اما ازآنجاییکه فرآیند خودترمیمی طبیعی ،محدود به ترکهای کوچک است ،لذا
تالشهای بسیاری انجام شده است که خاصیت خودترمیمی بهبود یافته ،خودکاری و کارایی باالیی داشته باشد .بهمنظور انجام
عمل خودترمیمی نیز روشهای متعددی ازجمله استفاده از کپسولهای شیشهای ،پلیمرهای سوپر جاذب آب ،استفاده از
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باکتریها و غیره وجود دارد .روش خودترمیمی با اضافه کردن باکتری نیز یکی از روشهای ترمیم ترک در سازههای بتنی
است .در این روش از باکتریهای خاصی که مقاومت زیادی در محیط های قلیایی دارند استفاده میشوند که معموال این
باکتریها در طبیعت یافت میشوند [1].خود ترمیمی در بتن به کمک باکتری به عوامل متعددی از جمله نوع باکتری،
مولفههایی که حمل میکنند ،چرخه عمر و فعالیت باکتری بستگی دارد .باکتریها باید قادر باشند با شرایط قلیایی بتن سازگار
یاشند ،آنها باید قادر باشند بدون تاثیر در یون کلسیم مقدار زیاد  caco3تولید کنند .ازسویی دیگر با مصرف زیاد اکسیژن مانع
از خوردگی آرماتورها گردند [2, 3].این باکتری ها تا زمان شکل گیری ترک در بتن در حالت کمون (به اصطالح در حالت
خواب) باقی میمانند و پس از ایجاد ترک است که فعال شده و به کار میافتند .زمانی که آنها شروع به فعالیت میکنند آب را
مصرف نموده به مقدار زیادی رسوب کلسیم کربنات تولید میکنند ،این کربنات کلسیم تولید شده نتیجه متابولسیم باکتریایی
در یک محیط کلسیمی قوی میباشد .در واقع در این روش باکتری های استفاده شده در بتن آن را به یک موجود جاندار و
زنده تبدیل میکند که قادر خواهد شد ترک های خود را ترمیم کند .این بتن خودترمیم ترکیبی از باکتری داخل بتن و شیره
کلسیمی به عنوان منبع تغذیه باکتری ها ،زمانی که فعال میشوند ،میباشد .این باکتری ها پس از اینکه فعال شدند ،از این
منبع غذایی (شیره کلسیمی) در محیط تغذیه کرده و سبب پر شدن ترک ها میگردند Khali .و Ehsanدر مقاله ای
واکنشی که در بتن هنگام تزریق باسیلوس ساب تیلیس رخ میداد را مطابق معادله ( )1تعریف کردند .به عبارتی دیگر تشکیل
کلسیم کربنات مطابق معادله ( )1است]4[ .
](1) [4

)Co2 + Ca (OH) 2 _______> CaCo3 + H2o (1

از سویی دیگر عوامل مختلف در ایجاد ترک در بتن نقش دارند که از جمله آن عوامل میتوان به ترکهایی که در اثر نیروهای
کششی ،خمشی و برشی که در بتن به وجود میآیند و با ترکهایی که ناشی از خوردگی آرماتور یا جمعشدگی در دال طرهای
به وجود میآیند ،اشاره نمود .همانطور که مطرح شد عامل پیچش در بتن و سازههای بتنی سبب ایجاد ترک در بتن میگردد.
پیچش در سازههای بتن مسلح معموال در اثر یکپارچگی و پیوستگی اعضا به وجود میآید .بنابراین در در تیرهای لبه و تیرهایی
که ازیک طرف متصل به تیر یا دال میباشند دارای اهمیت ویژهای هستند.
در این پژوهش با ساخت تیرهای بتنی و بارگذاری آنها تحت نیروی پیچشی اقدام به ترمیم آنها با استفاده از تزریق باکتری
به داخل ترک و بررسی اثر خودترمیم شوندگی با استفاده از این روش شده است.
.2مبانی تحقیق
از جمله پژوهشهایی که در زمینه ترمیم بتن توسط باکتریهای مختلف صورت گرفته است را میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 Huaicheng Chenو همکارانش به تحقیق و پژوهش بر روی مواد سیمانی خودترمیم شونده با استفاده از باکتری ها و
مواد مغذی بیحرکت پرداختند ،آن ها نتیجه گرفتند که استفاده از باکتری ها ،عاملی موثر در ترمیم ترک مواد سیمانی است.
مطالعات و تحقیقات آن ها در زمینه ضریب نفوذ پذیری آب و استحکام خمشی نمونه های ترمیم یافته نشان داد که این روش
بیولوژیکی سرعت ترمیم ترک و افزایش عمق ترک ها را بهبود می بخشد [5].
 Luoو همکارانش تاثیر باکتری ها را به عنوان ماده ترمیمی بر روی خواص رئولوژی ،سینتیک هیدراتاسیون و مقاومت فشاری
مواد سیمانی بررسی کردند آن ها در تحقیقشان از سه نوع باکتری ( RBکه در آن  Rنشانگرکلسیم الکتات و  Bنشانگر پودر
باکتری اسپور)  JB( ،که در آن Jنشان دهنده استفاده از فرمت کلسیم و  Bنشانگر پودر باکتری اسپور) و در نهایت ( NBکه در
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آن  Nنشان دهتده نیترات کلسیم و  Bنشان دهنده پودر باکتری اسپور) بود ،استفاده کردند .بر اساس تحقیقات آن ها رئولوژی
مواد سیمانی با استفاده از باکتری ها به عنوان ماده ترمیمی افزایش پیدا کرد و هر کدام از این نوع باکتری ها بر روانی مالت
سیمان تاثیر گذاشتند  .به عالوه افزودن این باکتری ها به عنوان عامل ترمیمی در مواد سیمانی ،هیدراسیون سیمان را تا حد
قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار داد[6].
 Qianو همکارانش نیز طی مقاله ای نشان دادند که اگرچه ظرفیت خود ترمیم شوندگی ترک به عوامل متعددی بستگی دارد
لیکن به طورکلی خودترمیمی میکروبی عاملی موثر در ترمیم ترکهای ایجاد شده بر روی بتن است .،طی تحقیقات آن ها
افزایش سایز ترک ،ترمیم و تعمیر آن را سخت تر میکرد ،لذا استفاده از عامل میکروبی در خودترمیمی را به عمق ترک 0.8
میلی متری محدود ساختند .در تحقیقات آن ها عمل آوری با آب بهترین روش برای بتن خودترمیم شونده توسط باکتری بود.
به عالوه در تحقیق آن ها پارامتر نسبت ترمیمی ترک با افزایش سن ترک ،کاهش یافت [7].
 Wangو همکارانش مقاله ای ارائه کردند که در آن باکتری اسپور ابتدا در هیدروژل کپسوله شده و سپس در داخل نمونه
بتنی به منظور انجام عمل خودترمیمی گنجانده شده بود .آن ها نمونه هایی از مالت سیمان با استفاده از سیمان پرتلند
معمولی ساختند که در آن نسبت شن به سیمان  3و نسبت آب به سیمان 0/5بود .استفاده از باکتری به این روش برتری
متمایزی نسبت به سایر روش ها داشت ،زیرا در این حالت حداکثر عرض ترمیم ترک حدود  0/5میلی متر بود و نفوذ آب تا
میزان  %68کاهش پیدا کرد [8] .
 Jing Xuو همکارش نیز در زمینه تاثیر باکتری بر انجام عمل خودترمیم شوندگی به تحقیق و پژوهش پرداخته ومقاله ای را
ارائه نمودند .آن ها استفاده از باکتری را روشی موثر در ترمیم بتن در آینده نیز اعالم نمودند].[9
 Sarah L. Williamو همکارانش تاثیر باکتری (چه از نوع با دوام و چه از نوع بی دوام) بر انجام عمل خودترمیمی را مطرح
کردند و استفاده از آن ها را در بهبود عملیات ترمیم موثر دانستند [10].
 Virginie Wiktorو همکارش نشان دادند که اعمال دو مولفه ای شیمیایی -زیستی عامل خودترمیمی متشکل از مخلوط
اسپور باکتریایی و الکتات کلسیم میتواند بر روی باال بردن ظرفیت خود ترمیم شوندگی بسیار موثر باشد .به عالوه اندازهگیری
اکسیژن نشان داده است که ترکیب بتن با اسپور باکتری گنجانده شده در ذرات رس منبسط شده ،سبب می شود باکتری های
فعال ،زنده باقی بمانند و چند ماه پس از ریختن بتن داخل قالب نیز به فعالیت خود ادامه دهند [11].
 Jonkersو همکارانش نیز در یافتند که استفاده از سنگ سیمانی که در داخل آن باکتری اسپور گنجانده شده است پس از
نفوذ آب به داخل ترک قادر به تبدیل همزمان الکتات کلسیم به کلسیم کربنات معدنی میباشد [12].
بنابراین با توجه به تحقیقات انجام شده تاثیر باکتری باسیلوس سابتیلیس در ترمیم ترک تحت پیچش انجام نشده است لذا
این موضوع در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.
.3روش تحقیق
به منظور بررسی اثر استفاده از باکتری باسیلوس ساب تیلیس در ترمیم بتن ابتدا شش عدد تیر بتن آرمه با آراماتورهایی به
قطر  8میلیمتر و خاموتهایی به قطر  2.5میلی متر ساخته شد .الزم به ذکر است که در ساخت تیرها به منظور سهولت در
اجرا و افزایش مقاومت بیشتر از بتن خودمتراکم از طرح اختالطی مطابق جدول  .1استفاده شده بود.
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جدول  -1طرح اختالط بتن خودمتراکم استفاده شده()kg/m^3

550

سیمان

19.5

فوق روان کننده

550

شن

200

پودر سنگ

800

ماسه

200

آب

پس از ساخت تیرها آنها در داخل محلول آب-آهک قرار داده شد تا به مقاومت  56روزه برسند.
برای پرورش و تکثیر باکتریها ابتدا مواد الزم برای ساخت محیط کشت آن ها وزن شد (شکل )1مواد تشکیل دهنده محیط
کشت به شرح جدول  .2بود.

جدول-2مصالح به کار رفته برای ساخت محل کشت باکتریها

0.005

)Tryptone(Kg

0.005

)NaCl(Kg

0.0025

)Yeast extract(Kg

500

)Water(cc
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شکل .1اندازه گیری مواد الزم جهت آماده سازی محیط کشت باکتری

سپس داخل مصالح وزن شده ،آب مقطر ریخته شد وکامال با درپوش های آلومینیومی محفوظ گردید تا آلودگی و باکتریهای
دیگر وارد محیط کشت نشود (شکل.)2

شکل  -2آماده سازی محیط کشت باکتری

در مرحله بعد محیط کشت به مدت  30دقیقه داخل اتوکالو قرار گرفت تا کامال استرلیزه گردد و از آلودگی ها پاک گردد
(شکل .)3

5

دهمين كنفرانس ملي بتن
 15و  16مهر ماه 1397
مركز تحقيقات راه ،مسکن و شهرسازی

شکل  -3قرار دادن محیط کشت در اتوکالو به منظور از بین رفتن میکربهای احتمالی

سپس پس از خارج نمودن بشر محتوی محیط کشت باکتری ها از داخل اتوکالو ،باکتری از فریزر خارج شد و در داخل محیط
کشت تزریق گردید(شکل.)4

شکل  -4تزریق باکتری به محیط کشت

سپس بشر محتوی محیط کشت و باکتری به مدت  2شبانه روز داخل لرزاننده قرار گرفت (شکل  )5تا به غلظت دلخواه
برسند.
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شکل  -5قرار دادن باکتری همراه با محیط کشت در داخل لرزاننده به منظور تکثیر و رشد

پس از گذشت دوشبانه روز از قرارگرفتن بشر محتوی باکتری و محیط کشتش در لرزاننده ،با اندازه گیری  ODو رسیدن به
عدد ( 0.213شکل )6باکتری آماده تزریق به داخل ترک گردید شد (شکل. )7

شکل -6اندازه گیری  ODباکتریها
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شکل  -7باکتری آماده شده برای انجام ترمیم بتن به روش تزریق باکتری

پس از کشت باکتری به منظور ایجاد ترک پیچشی بر روی تیرها از دستگاهی که به شرح زیر اختراع شده بود استفاده گردید:
دستگاه از دو عدد قوطی با طول و عرض  0.15مترو ارتفاع 0.8متروضخامت صفحه  0.01متر تشکیل شده است ،این قوطیها
توسط چهارعدد ورق فوالدی که توسط جوش گوشه به هم متصل شده ،ساخته شده و نورد شده نیستند .از انتهای این
قوطیها ،دستک هایی فوالدی به طول  0.35متر قرار دارند .الزم به ذکر است که دو گوشه ی قوطی جوش داده شده و دو
گوشه ی دیگر توسط پیچ هایی بر روی یکدیگر قرار گرفته اند( .این تعبیه به این منظوراست که بتنی که داخل قوطی قرار
می گیرد کامال محکم و چفت شود و امکان و احتمال حرکت بتن در داخل قالب از بین برود .پس از قرار دادن بتن به طور کامل
در داخل قوطی(به این ترتیب که دستک ها در جهت مخالف یک دیگر در یک راستا قرار بگیرند) و سفت شدن پیچ های
مذکور ،یک تیر فوالدی  Iشکل به طول  1.4متر بر روی این دستک ها قرار می گیرد ،کلیه سیستم به دستگاه جک خمش
انتقال می یابد و با وارد آوردن بار به صورت متمرکز به قسمت وسط تیر  Iشکل و انتقال عکس العملش به دستکها ،تیر
مذکور تحت نیروی پیچشی قرار میگیرد و پیچیده میشود و تحت زاویه  45درجه می شکند .به عالوه داخل این قوطیها،
این قابلیت را دارد که با قرار دادن صفحه ای فلزی به همان ارتفاع  0.15متر لیکن با ضخامت های متفاوت استفاده کرد تا از
این طریق قادر بودکه پیچش تیرها با ابعاد مختلف ،اندازهگیری گردد.
در نتیجه برای بارگذاری بدین صورت عمل می شود که ابتدا دو دستک در دو راس قطعه بتنی قرار میگیرند .دستکها توسط
چهار عدد پیچ فوالدی تیر بتنی را مهار میکنند و با باز وبسته کردن پیچها میتوان موقعیت بتن داخل دستک را تنظیم نمود.
نکته مهم در استفاده از پیچها کنترل مقاومت برشی آنها به منظور جلوگیری از گسیختگی آنها حین محکم کردن میباشد.
پس از قرار گرفتن تیر  Iشکل بر روی دستکها ،اهرم عمودی جک انتقال خمش به مرکز  IPEوارد میشود و با انقال نیرو به
دو انتهای دستک ،تیر بتنی پیچیده می شود .نکته قابل توجه دیگر این است که نیرو بایستی به منظور اعمال بار متقارن ،به
مرکز تیر  IPEشکل وارد گردد.شکل.8شمایی از تیر بارگذاری شده با استفاده از این روش است.
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شکل -8شمایی از سیستم اختراع شده به منظور اعمال نیروی پیچشی

از سویی دیگر برای به دست آوردن تغییر مکان تیر در اثر پیچش و همچنین به دست آوردن زاویه پیچشی دوران از سه عدد
 LVDTدر سه نقطه از تیر یکی( ) LVDT1در نزدیکی دستک که محل انتقال بار به تیر بتنی میباشد و دارای بیشترین تغییر
مکان است ،یکی( )LVDT3در وسط تیر لیکن در فاصله ای دور از تار خنثی و دیگری ) )LVDT2در فاصلهی بین دو LVDT
دیگر  ،استفاده گردید(.شکل)9

شکل LVDT -9های استفاده شده در پژوهش

در نتیجه با استفاده از دستگاه پیچشی اختراع شده اقدام به بارگذاری تیرها به این روش شد به این ترتیب که دوعدد از تیرها
به عنوان نمونه شاهد در نظر گرفته شده بود و تا مرحله رسیدن به حداکثر ظرفیت پیچشی بارگذاری شدند تا از این طریق
ظرفیت پیچشی تیر بتنی ساخته شده به دست آید و  4عدد دیگر تا رسیدن به مرحله لنگر ترک خوردگی پیچشی که از طریق
محاسبات انجام شده در مبحث 9مقررات ملی ساختمان به دست آورده شده بود بارگذاری گردیدند .دو عدد از آن چهار تیر
بارگذاری شده تا مرحله رسیدن به لنگر ترک خوردگی بارگذاری شده بودند توسط تزریق باکتری از طریق سرنگ انسولین
ترمیم گشتند(.شکل)10
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شکل -10تزریق باکتری به داخل ترک از طریق سرنگ انسولین یافتهها

همانطور که ذکر گردید دو نمونه تیر بتنی ساخته شده به عنوان نمونه های شاهد بودند که برای به دست آوردن اطالعات
تجربی راجع به نحوه شکستن نمونه و مقاومت نهایی و محل ایجاد شکست و ترک بارگذاری شدند .لذا با قرار دادن دو نمونه
مذکور تحت بارگذاری پیچشی تا مرحله شکست کامل و با میانگین گیری بین دو نمونه شاهد ،اطالعات شکست نمونه به
دست آورده شد.
نمودار (. 1الف) نمودار نیرو برحسب زمان برای نمونه شاهد تا مرحله شکست نهایی ورسیدن به ظرفیت پیچشی نهایی میباشد،
همانگونه که از شکل پیداست ،نمونه درنیرویی برابر با عدد 1430.66کیلوگرم شکسته شده است و به ماکسیمم ظرفیت
پیچشی خود رسیده است.نمودار(.1ب) نیز نمودار تغییر مکان قرائت شده برای LVDTهای قرار گرفته بر روی نمونه شاهد می
باشد .با توجه به این نمودار ،نمونه شاهد در نزدیکی دستک ها که به علت انتقال عکس العمل نیروی پیچشی در آن محل
دارای بیشترین تغییر مکان است  ،دارای تغییر مکانی برابر با 3.8میلی متر) (LVDT1میباشد و در وسط تیر که به علت
متقارن بودن نوع بارگذاری تغییر مکان کمتری را متحمل میشود دارای تغییر مکان  0.895میلی متر) (LVDT3است و در
فاصلهای بین این دو نیز تغییر مکانی برابر با  2.12میلی متر) (LVDT2را دارد.

نمودار .1الف .نمودار نیرو بر حسب زمان برای نمونه شاهد
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نمودار .1ب .نمودار میلهای برای سه  LVDTاستفاده شده برای نمونه شاهد

پروژهی حاضر بررسی عملکرد بتن تحت نیروی پیچشی بود ،لذا بررسی و مقایسه نمودار لنگر بر حسب زاویه پیچشی می
توانست اطالعات دقیق تری راجع به نحوه شکست در اختیارگذارد و در نتیجه کار مقایسه با دقت بیشتری صورت گیرد.
به منظور کسب اطالعات دقیقتر راجع به نیروی الزم برای ایجاد ترک به منظور ترمیم با روش های مختلف ،محاسباتی مطابق
مبحث  9مقررات ملی ساختمان صورت گرفت و به دنبال آن نمودار لنگر پیچشی بر حسب زاویه پیچش برای نمونه شاهد رسم
شد.که در آن لنگر برابر طول بازوی اندازه گیری شده ضربدر نصف نیروی قرائت شده بود .طول بازوی اندازه گیری
برابر 0.425متر است ( فاصله آکس مکعب مربع دستکی که دور تا دور بتن قرار میگرد تا محل اعمال نیرو).
و زاویه قرائت شده برابر فاصله  LVDT1تا آکس نمونه بتنی که تار خنثی نمونه نیز میباشد ،تقسیم بر عدد قرائت شده
از LVDTشماره  .1به طور مثال برای نمونه شاهد آخرین عدد قرائت شده از نیرو به هنگام گسیختگی نمونه برابر با 1430.66
کیلوگرم بود LVDT1 .در این نیرو تغییر مکان  3.8میلی متر را نشان میداد .در نتیجه میزان زاویه پیچشی برای این نقطه
برابر با  0.076رادیان ،که از تقسیم این تغییر مکان بر فاصله  LVDT1از تار خنثی نمونه بتنی( 50میلی متر) به دست میآید،
بود .با ضرب میزان نیرو قرایت شده ( 1430.66کیلوگرم) در فاصله محل اعمال عکس العمل نیرو وارده بر روی یکی از
دستکها تا محل تار خنثی نمونه بتنی ( 0.425متر) لنگر ترک خوردگی پیچشی برابر با  304.02کیلوگرم متر به دست
آمد(.نمودار)2

11

دهمين كنفرانس ملي بتن
 15و  16مهر ماه 1397
مركز تحقيقات راه ،مسکن و شهرسازی

350

لنگرتر

300
250

خورد ی ی شی ) kg.m

200
150
100
50
0

-0.08

-0.06

-0.02

-0.04

0

زاوی ( رادیان)
نمودار  -2نمودار لنگر پیچشی بر حسب زاویه پیچشی برای نمونه شاهد .ب) بارگذاری نمونه شاهد از لنگر ترک خوردگی

باتوجه به نمودار()2نمونه شاهد در لنگری برابر با  340.02کیلوگرم متر ،به حداکثر ظرفیت پیچشی نهایی خود رسیده است که
معادل با زاویه  0.076رادیان می باشد.
همانطور که مطرح شد ،از بین  6تیر چهارعدد تا مرحله لنگر ترک خوردگی بارگذاری شده بودند و در دوتا آنها ترمیم از
طریق تزریق باکتری صورت گرفته بود ،محاسبات لنگر ترک خوردگی پیچشی اعضای بتنی به فرمول جدول  .3و با توجه به
داده های لودسل و  LVDTبرای نمونه شاهد آورده شده است .مطابق این جدول لنگر ترک خوردگی در زاویه ی 0.023
رادیان ،اتفاق می افتد .این عدد معادل نیروی  1246.5کیلوگرم میباشد.

جدول  -3محاسبه لنگر ترک خوردگی پیچشی با استفاده از روابط مبحث  9مقررات ملی ساختمان

0.15

) b(mعرض سطح مقطع
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) d(mطول سطح مقطع

0.025

) AC(m2مساحت سطح مقطع
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Øc
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) Pc(mمحیط سطح مقطع

61.6

) fC(µpaمقاومت  56روزه نمونه بتنی

1.57

) Vc(µpaمقاومت برشی نمونه بتنی

264.89

) Tcr(kg.mلنگر ترک خوردگی پیچشی
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در جدولTcr .3و VCبه فرمول ( )1و ( )2میباشند[13].
()1
( )2

از بین  4تیر که تا مرحله لنگر ترک خوردگی پیچشی بارگذاری شده بودند ،دو تیر توسط باکتری تزریق و ترمیم شد و دوتیر
باقی مانده دیگر مجددا بارگذاری گشتند تا لنگر باقی مانده و ظرفیت پیچشی نهایی تیر ترک خورده نیز به دست آید.مطابق
نمودار .3این تیر داری ظرفیت پیچشی نهایی  40.39کیلوگرم متر میباشد.

نمودار  -3بارگذاری نمونه شاهد از لنگر ترک خوردگی

در مرحله بعد دو عدد تیری که توسط تزریق باکتری ،ترمیم شده بودند ،پس از یک روز از گذشت تزریق باکتری وکامل شدن
فرآیند ترمیم ،مجددا تا مرحله ظرفیت پیچشی نهایی بارگذاری گردید.نمودار  .4نمودار نیرو بر حسب زمان برای بارگذاری
مجدد نمونه شاهد از مرحله لنگر ترک خوردگی (لنگر باقی مانده در بتن پس از بارگذاری تا مرحله لنگر ترک خوردگی) و
نمونه ترمیم شده با روش باکتری است .مطابق این نمودار ،تیر با این روش ترمیم در 43امین ثانیه پس از شروع بارگذاری با
بار  1360.99کیلوگرم به حداکثر ظرفیت نهایی پیچشی خود رسید .از مقایسه این نمونه با نمونه شاهد می توان نتیجه گرفت
که روش فوق سبب افزایش مقاومت پیچشی سازه نسبت به نمونه ترک خورده شده است و در مدت زمان کمتری نسبت به
نمونه شاهد به حداکثر م قاومت خود رسیده و زودتر از نمونه شاهد ،واژگون گردیده است .به عبارتی روش فوق توانسته مقاومت
بتن ترک خورده در برابر نیرو پیچشی وارده را 7.16برابر کند.
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نمودار  -4نمودار نیرو بر حسب زمان برای نمونه شاهد و نمونه ترمیم شده با روش تزریق باکتری

نمودار . 5نمودار لنگر پیچشی بر حسب زاویه پیچش برای بارگذاری مجدد نمونه شاهد از مرحله لنگر ترک خوردگی (لنگر باقی
مانده در بتن پس از بارگذاری تا مرحله لنگر ترک خوردگی) و نمونه ترمیم شده با روش تزریق باکتری است .مطابق نمودار ،تیر
یاد شده در لنگری برابر با  289.21کیلوگرم متر و با زاویه 0.07رادیان به حداکثر ظرفیت نهایی پیچشی خود رسیده است.

نمودار -5نمودار لنگر پیچشی برحسب زاویه پیچش برای نمونه شاهد و نمونه ترمیم شده با روش تزریق باکتری

نمودار تغییر مکان برای هر کدام از  LVDTهای قرار گرفته بر روی تیر ترمیم شده به روش باکتری مطابق نمودار.6میباشد .با
توجه به این نمودار تیر در نزدیکی محل دستک دارای بیشترین تغییر مکان به عدد  3.616میلی متر و در وسط دهانه دارای
کمترین تغییر مکان به عدد 0.845میلی متر میباشد و در محلی ما بین این دو محل دارای تغییر مکانی به عدد  2.072میلی
متر میباشد.
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نمودار  -6نمودار تغییر مکان  LVDTهای استفاده شده برای نمونه ترمیم شده با روش باکتری

در نتیجه با توجه به نمودارها و توضیحات انجام شده روش استفاده از باکتری باسیلوس ساب تیلیس روشی مناسب برای
تیرهای بتنی ترک خورده تحت نیروی پیچشی میباشد و استفاده از آن میتواند گامی موثر در صنعت ساختمانسازی باشد.

.4نتیجه گیری
این مطالعه با هدف بررسی تاثیر باکتری باسیلوس سابتیلیس در روشهای خودترمیمی بتن صورت گرفت نتایج گرفته شده
به قرار زیر است:
 .1استفاده از باکتری باسیلوس ساب تیلیس گامی موثر در ترمیم بتن می باشد و قادر به ترمیم ترک تا میزانی قابل
مالحظه است .این روش ترمیم قادر به افزایش مقاومت نمونه ترک خورده بتنی به میزان  7.16برابر است و از سویی دیگر با
مقایسه حداکثر مقاومت پیچشی نهایی این روش ترمیمی با ظرفیت پیچشی نمونه شاهد بارگذاری شده تا مرحله رسیدن به
حداکثر ظرفیت پیچشیاش ،میتوان این نتیجه را گرفت که استفاده از این روش قادر به تامین 95درصد مقاومت اولیه تیر بوده
است.
 .2اعداد قرائت شده از  LVDTها گواه این موضوع است که تیر ترمیم شده با این روش دارای تغییر مکان کمتری نسبت
به نمونه شاهد بارگذاری شده تا مرحله لنگر نهایی است لیکن با مقایسه این اعداد با اعداد حاصل از بارگذاری تیر ترک خورده
تا مرحله لنگر نهایی مشاهده میشود که تیر ترمیم شده دارای تغیر مکان بیشتری بوده است.
 .3میزان زاویه پیچشی در تیر ترمیم شده بیشتر از تیر ترک خورده و کمتر از تیر نمونه شاهد است.و علت آن این است
که با توجه به روابط مقاومت مصالح با افزایش لنگر ترک خوردگی میزان زاویه پیچشی نیز بیشتر میشود ،از آنجاییکه زاویه
پیچشی دارای رابطه مستقیم با تغییر مکان های حاصل از  LVDTهای استفاده شده در پژوهش داشت پس بزرگ بودن زاویه
پیچش گواه تحمل لنگر بیشتر پیچشی و تبع انجام بهتر ترمیم میباشد.
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