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چکيده
بتن بهعنوان يکي از پُرکاربردترين مصالح ساختماني رفتاري شکننده دارد .فاکتور طراحي روسازي بتني ،مقاومت خمشي
 28روزه بتن است .افزودن الياف به بتن بر رفتار شکلپذيري ،مقاومت در برابر ضربه ،ميزان جذب انرژي ،مقاومت پس از
ترک خوردگي ،مقاومت سايشي و مقاومت کششي بتن اثرگذار بوده و از گسترش ترک جلوگيري ميکند .به همين منظور،
پژوهشي آزمايشگاهي جهت بررسي تأثير ترکيبات مختلف الياف ماکروسينتتيک بر عملکرد خمشي بتن اليافي شامل
مقاومت خمشي ،ميانگين مقاومت باقيمانده و طاقت خمشي انجام شد .در اين پژوهش ،نمونههاي بتني طبق استانداردهاي
 ASTM C1399 ،ASTM C1609و  ASTM C79با چهار ترکيب مختلف الياف ماکروسينتتيک پليمري ساخته شده و
مورد ارزيابي قرار گرفت .نتايج آزمايشهاي انجام شده نشان داد که با افزودن الياف به نمونههاي تيرچه بتني ،مقاومت
خمشي به ميزان  16/96 –3/31درصد افزايش مييابد .همچنين ،طاقت خمشي و ميانگين مقاومت باقيمانده با افزودن
الياف افزايش مييابد .ضمنا" ،بهدليل شکست تُرد نمونههاي بتن معمولي ،طاقت خمشي و ميانگين مقاومت باقيمانده در
چارچوب استاندارد قابل محاسبه نشد.
واژههاي کليدي :بتن اليافي ،الياف ماکروسينتتيک ،مقاومت خمشي ،ميانگين مقاومت باقيمانده ،طاقت خمشي

 .1مقدمه
بتن الیافی یکی از انواع بتن میباشد که با الیاف ترکیب
شده است .الیاف مختلفی برای تهیه بتن الیافی استفاده
میشود ،مانند الیاف شیشه ،پلیمری ،کربن و فوالد (لی،
.)2011
در این پژوهش ،از الیاف پلیمری ماکروسینتتیک
استفاده شد .از کاربردهای الیاف ماکروسینتتیک در بتن
میتوان به کاهش میزان جمعشدگی بتن تازه و سخت،
افزایش شکلپذیری ،ضربهپذیری و سختی بتن ،افزایش
مقاومت در برابر تنشهای خستگی ،افزایش دوام و طول
عمر بتن ،بهبود ویژگیهای مکانیکی بتن (مقاومت

کششی و خمشی) ،کنترل ترکهای ثانویه/حرارتی بتن،
جلوگیری از گسترش ترکها به عمق ،قابلیت بارپذیری
پس از ایجاد ترک و کاهش نفوذپذیری در مقابل یونهای
کلر و سولفات (تولدو -فیلهو و سانجوان.)1999 ،
پژوهشهای متعددی در زمینه بتن الیافی انجام گرفته
است .در اغلب این پژوهشها ،بتن الیافی با استفاده از
الیاف فوالدی ،پلیمری و یا ترکیبی از آنها مورد ارزیابی
قرار گرفته است.
آلبرتی و همکاران ( ) 2017مطالعهای در مورد بتن
الیافی خودتراکم با ترکیب الیاف پلیاولفین و فلزی انجام
داده و گزارش دادند که ترکیب الیاف پلیاولفین و فلزی
عملکرد بهتری در زمینه خمش و چقرمگی شکست نسبت
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به استفاده از الیاف به صورت تکی دارد .یو و همکاران
( ) 2017مطالعهای روی مقایسه رفتار خمشی بتن با
عملکرد باال با الیاف فلزی ترکیبی انجام داده و نشان دادند
که الیاف با طول متوسط و بلند ،عملکرد خمشی را بهبود
میبخشند .همچنین ،استفاده از الیاف ترکیبی کوتاه و
بلند ،چقرمگی و رفتار ترک خوردگی را بهبود میبخشند.
پاکروان و همکاران ( )2017مرور منابعی در رابطه با
استفاده از الیاف مرکب در بتن انجام دادند .ایشان گزارش
کردند که ترکیب انواع مختلف الیاف نتایج بهتری در
چقرمگی و جذب انرژی بتن به همراه دارد .جاداو و کولی
( )2013روی عملکرد خمشی تیرهای بتنی مسلح به
الیاف مرکب مطالعه کردند و گزارش دادند که استفاده از
این الیاف عملکرد خمشی تیر بتن مسلح به الیاف را بهبود
میبخشند .ویبوتی و راداکریشنا ( ) 2013روی مشخصات
مکانیکی بتن مسلح به الیاف مرکب برای روسازی مطالعه
کرده و تأثیر افزودن الیاف به صورت تکی و مرکب را به
بتن بررسی نموده و گزارش کردند که الیاف مرکب،
مقاومت فشاری را در مقایسه با الیاف تکی بهبود میدهند؛
همچنین ،الیاف مرکب به طور قابل مالحظهای مقاومت
خمشی را بهبود میدهند .اسواری ( )2015عملکرد
خمشی بتن مسلح به الیاف مرکب را بررسی آزمایشگاهی
کرده و اثر مقادیر مختلف الیاف پلیمری و فلزی را در
مقاومت و عملکرد خمشی نمونههای بتن الیافی مورد
ارزیابی قرار داده و گزارش داده که اضافه نمودن الیاف،
پارامترهای مورد ارزیابی را به نسبت بتن معمولی بهبود
میبخشد .لی و همکاران ( )2017ظرفیت خمشی بتن
الیافی را با در نظر گرفتن مقاومت بتن و مقدار الیاف فلزی
مورد استفاده مطالعه نموده و گزارش کردند که نسبت
مقاومت خمشی معادل و ظرفیت جذب انرژی با افزایش
مقدار مصرف الیاف افزایش مییابد .کومار و همکاران
( )2013تأثیر افزودن الیاف پلی پروپیلن گسسته و شبکه-
ای را بر مخلوطهای بتنی با مقادیر الیاف  0/1 ،0/05و
 0/15درصد مطالعه کرده و پارامترهای نشست ،مقاومت
فشاری ،جمعشدگی خشک و مقاومت سایش بتن اندازه-
گیری کردند .ایشان گزارش دادند که الیاف شبکهای تأثیر
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بیشتری بر کاهش نشست نسبت به الیاف چندرشتهای و
تأثیر کمتری بر کاهش اسالمپ در یک درصد مساوی
دارند .در مقاومت سایشی ،عملکرد الیاف شبکهای و
چندرشته شبیه هم هستند .سینگ و همکاران ()2010
مقاومت و طاقت خمشی بتن مسلح شده با درصدهای
متفاوت ترکیبی از الیاف پلیپروپیلن و فوالدی ،با درصد
کل  ، %1را مورد بررسی قرار داده و گزارش دادند که
ترکیب  %75الیاف فلزی و  %25پلیپروپیلن ،نتایج بهتری
در مقاومت فشاری ،مقاومت خمشی و طاقت خمشی دارد.
ویراگاد و همکاران ( ) 2012رفتار کششی و فشاری
نمونههای بتن مسلح شده با الیاف پلیپروپیلن شبکهای
را بررسی کردند .این مطالعات ،افزایش مقاومتهای
کششی و فشاری  7و  28روزه را نشان دادند .جیابیائو و
همکاران ( )2004طاقت و کنترل ترک بتن الیافی و مزایا
و ویژگیهای اضافه کردن الیاف ماکروسینتتیک به بتن را
تحقیق کردند .بر اساس نتایج ،اضافه کردن الیاف میکرو
به میزان  0/1درصد حجم بتن ،بر جمعشدگی پالستیک
تأثیرگذار بودو اضافه کردن به میزان  %1حجم بتن بر
طاقت خمشی ،مقاومت ضربه و مقاومت خستگی بتن
سخت شده تأثیر داشت .همچنین ،مقاومت خمشی معادل
را برای مقاومت پس از ترک خوردگی برای نمونههای
مختلف اندازهگیری کردند .رائو و رائو ( )2010در مورد
شاخصهای چقرمگی بتن الیافی فوالدی با بارگذاری مد
 2مطالعهای انجام داده و نشان دادند که مقاومت و طاقت
بتن در مد  2بارگذاری با افزودن الیاف به بتن بهبود یافته
و مقاومت برشی بتن الیافی با افزایش حجم الیاف افزایش
مییابد .بتن مسلح به الیاف توسط بوردلُن و روسلر
( )2009مطالعه شده است .ایشان در این پژوهش ،الیاف
فوالدی ،مصنوعی و شبکه مش فوالدی را مورد بررسی
قرار داده و گزارش کردند که استفاده از الیاف موجب
افزایش ظرفیت باربری و کاهش ضخامت روسازی بتنی
میگردد .خالصهای از پژوهشهای دیگر صورت گرفته در
خصوص بتن مسلح به الیاف در جدول  1نشان داده شده
است.
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جدول  .1خالصهاي از تأثير الياف بر مشخصات مکانيکي بتن اليافي (روحاالميني و همکاران)2018 ،
) NSبدون تأثير↓ ،کاهش↑ ،افزايش(
مشخصات الياف
نويسنده

سال

دانشفر و همکاران

2017

پلی پروپیلن

فالح و نعمت زاده

2017

پلی پروپیلن

39

لی و همکاران

2017

فلزی

20،30،40

0.25،0.375،0.5

آلبرتی و همکاران

2017

فلزی

35

0.33

پلی پروپیلن

60

0.5

حسامی و همکاران

2016

پلی پروپیلن

60

0.1،0.12

سیدانی و همکاران

2016

نوع

نوع

جذب

مقاومت

کشش غير

مقاومت

بتن

انرژي

خمشي

مستقيم

فشاري

-

(19.6↑ 81.69)%

طول

درصد

()mm

حجمي الياف

38

0.4،0.4،0.6

بتن
معمولی

0.25،0.75،1.25

پرمقاومت

-

معمولی

↑

فلزی

50

(4درصد سیمان)

پلی پروپیلن

50

( 4درصد سیمان)

افروغ ثابت و
ازبکالگلو

2015

فلزی

60

0.25،0.5،0.45،1

یئو و همکاران

2015

پلی
پروپیلن(درهم
تنیده)

54

0.25،0.375،0.5

30

0.25،0.375،0.5

پلی
پروپیلن(صاف)

20

0.25،0.375،0.5

کارادلیس و یوگو

2015

فلزی

50

1.5

حسامی و همکاران

2014

فلزی

-

-

خود
تراکم

↑

↑

↑

↓

خود
تراکم

-

(26, 33)%

↑(19,27)%

↓ 2%↑, 5%

-

-

↑98%

↓ 2%

-

-

↑65%

↓ 5%

-

(14, 28, 36,
↑ 61)%

(15, 22,
↑ 38,57)%

(12, 14,
↑ 15,19)%

-

(29, 31,
↑40)%

↑(8, 24, 33)%

(5, 11,
↑15)%

-

(18, 22,
↑30)%

(10, 19,
↑27)%

(3, 10,14)%
↑

-

(6, 10,
↑20)%

(13, 14,
↑21)%

(4, 10,14)%
↑

-

↑24%

-

N.S

-

↑19%

↑33%

↑ 24%

-

↑21%

↑37%

↑ 28%

-

↑17%

↑28%

↑ 32%

-

55%,
151%,
↑ 339%

-

(34, 32,
↑ 20)%

↑

↑80%

-

↑18%

معمولی
پر
مقاومت

سبک

آر سی
سی

36

0.5

54

0.3

12

0.2

پژاک وپونیکیوسکی

2013

فلزی

30

0.5،1،1.5

خود
تراکم

سینگ و همکاران

2010

پلی پروپیلن
(شبکهای)

35

1

معمولی

60

سیلوا و تاماتورگو

2002

پشم سنگ

20

2،3،5

با توجه به اینکه الیاف ماکروسینتتیک به تازگی در
داخل کشور در حال تولید میباشد ،لزوم بررسی عملکرد
خمشی این مواد و مصالح به منظور استفاده در روسازی-
های بتنی ضروری گردید .با توجه به مرور منابع صورت
گرفته ،در این پژوهش ،تأثیر الیاف مختلف
ماکروسینتتیک بر مقاومت خمشی ،طاقت خمشی و
مقاومت باقیمانده بتن الیافی مورد ارزیابی قرار گرفت.
پارامترهای مورد ارزیابی این پژوهش عبارتند از مقاومت
خمشی (طبق استاندارد  ،)ASTM C78طاقت خشمی

حداقل
↑20.8%

(4.57-26.32)% (0.84-34.29)%
↓
↑
↑8%↑, 3%↑,4%↓ (8, 9,27)%

متخلخل

ژئوپلیمر

↑80%

-

-

-

( )ASTM C1609و مقاومت پس از ترک خوردگی (طبق
استاندارد  .)ASTM C1399الیاف مورد استفاده با ترکیبی
از سه شکل درهم تنیده ،شبکهای و بارچیپ و یک نوع
الیاف درهم تنیده از جنس نایلون با مقدار مصرف یک
کیلوگرم بر متر مکعب به مخلوط بتنی اضافه شد .برای
هر کدام از پارامترهای مورد نظر سه نمونه ساخته شد و
نتایج میانگینگیری و در جداول مربوطه درج گردید.

مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل ،سال چهارم ،پیاپی سیزده  ،بهار 1397

29

بررسی عملکرد خمشی بتن الیافی با ترکیب های مختلف الیاف ماکروسینتتیک

 .2برنامه آزمايشگاهي
 .2-1-1سيمان

 .2-1متغيرهاي آزمايش و مصالح مصرفي
در این پژوهش ،برای ارزیابی تأثیر الیاف بر مشخصات
خمشی نمونههای بتن الیافی ،مقادیر مقاومت خمشی
(  ،) ASTM C78طاقت خمشی ( )ASTM C1609و
مقاومت پس از ترک خوردگی ( )ASTM C1399نمونه
اندازهگیری و نتایج مورد بحث قرار گرفت .مصالح مصرفی
با مشخصات زیر مورد استفاده قرار گرفت.

سیمان استفاده شده در این پژوهش ،سیمان تیپ 1
پرتلند معمولی کارخانه سیمان آبیک میباشد که
مشخصات آنالیز شیمیایی و فیزیکی آن در جدول  2ارائه
شدهاند.

جدول  .2مشخصات شیمیایی و فیزیکی سیمان تیپ  1مورد استفاده در پژوهش
الف -مقاومت فشاری
days

Compressive
)strength (MPa

3
7
28

22/3
25/6
35/1

ب -ترکیبات شیمیایی
Oxide

()%

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

Na2O

K2O

TiO2

MnO

LOI

19/98

3/5

4/11

64/73

2/07

3/79

0/15

0/63

0/27

0/2

0/35

 .2-1-2الياف
در این پژوهش ،از ترکیب الیاف با شکلهای شبکه-
ای ،سوزنی و درهمتنیده و یک نوع الیاف از جنس نایلون
استفاده شد .ترکیبات مختلف الیاف در شکل  1و جدول

 3و مشخصات الیاف در جدول  4نشان داده شده است .با
توجه به پیشنهاد  ACI 360مقدار یک کیلوگرم بر متر
مکعب به عنوان میزان مصرف الیاف برای همه نمونهها
انتخاب شد.

ب -الياف نوع 2

الف -الياف نوع 1
(ترکيبي از الياف درهمتنيده و شبکهاي از جنس پليپروپيلن)

(ترکيبي از الياف سوزني و شبکهاي از جنس پليپروپيلن)

ج -الياف نوع 3

د -الياف نوع 4

(درهمتنيده از جنس نايلون)

(ترکيبي از الياف درهمتنيده و شبکهاي از جنس پليپروپيلن )

شکل  .1الياف مورد استفاده در پژوهش

30
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جدول  .3ترکيبات انواع الياف مورد استفاده در پژوهش از نظر شکل
نوع الياف

جنس الياف

مقدار درهم تنيده ()%

مقدار شبکهاي ()%

مقدار سوزني ()%

نوع 1
نوع 2
نوع 3
نوع 4

پلی پروپیلن
پلی پروپیلن
نایلون
پلی پروپیلن

70
0
100
60

30
30
0
40

0
70
0

جدول  .4مشخصات الياف مورد استفاده در پژوهش
جنس

شکل

رنگ

پلی
الیفین

تک رشته
ماکرو متشکل
از ریزرشتههای
به هم چسبیده

طوسی

نایلون

تک رشته
ماکرو متشکل
از ریزرشتههای
به هم چسبیده

سفید

چگالی
gr/cm3

طول
mm

0-/96
0/91

38

0/90

38

قطر
mm

≤ 0/3

≤ 0/3

 .2-1-3مصالح سنگدانهاي درشتدانه و ريزدانه
بتن
مصالح سنگدانهای درشتدانه و ریزدانه برای ساخت بتن از
معادن رودخانهای منطقه شهریار کرج تهیه شده بود که توسط
سنگشکن شکسته شدهاند .شکل سنگدانهها به صورت نامنظم

مقاومت
کششی
MPa

مدول
االستیسیته
GPa

660570

≤ 4/2

480

3/6

نقطه
اشتعال
◦C

≤590

225

نقطه
ذوب
◦C

≤120

172

جذب
آب

ندارد

ندارد

مقاومت در
محیطهای
اسیدی و قلیایی

عالی

عالی

بوده که با توجه به شکستگی آنها در یک وجه گوشهها غالباً
گردگوشه میباشد .مشخصات دانهبندی مصالح درشتدانه و
ریزدانه در شکل  2ارائه شده است .سایر مشخصات الزامآور و
مورد نیاز برای طرح اختالط بتن در جدول  5مشخص شده
است.

الف -دانهبندي مصالح درشتدانه

ب -دانهبندي مصالح ريزدانه

شکل  .2نمودار دانهبندي درشتدانه و ريزدانه
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جدول  .5مشخصات فيزيکي ،دوام و مکانيکي مصالح درشت دانه و ريزدانه مصرفي در بتن
مشخصات سنگدانهها

استاندارد مربوطه

حداکثر اندازه اسمی سنگدانه ()mm
وزن حجمی()kg/m3
جذب آب در حالت اشباع با سطح خشک ()%
مدول نرمی
ارزش ماسهای ()%
وزن مخصوص
کلوخههای رسی و ذرات سست ()%
سایش ()%
سالمت سنگدانهها (درصد افت وزنی در سولفات سدیم)
ضریب تورق ()%
ضریب تطویل ()%

ASTM C136
ASTM C127
ASTM C127
ASTM C136
ASTM D2419
ASTM C127,128
ASTM C142
ASTM C131
ASTM C88
ASTM D4791
ASTM D4791

 .2-1-4ساخت نمونه
تمام نمونههای بتنی با یک طرح اختالط یکسان و با
ترکیب مختلف الیاف و با میزان مصرف یکسان ساخته
شدند .طراحی مخلوط بتنی بر مبنای استاندارد ACI 211
و با نسبت آب به سیمان  0/5انجام شد و با استفاده از
مشخصات مصالح یاد شده ،طرح اختالط نمونههای بتنی

درشت دانه

ريزدانه

12/5
1648
1/2
2/67
0/07
11/3
5/2
16/6
17/8

2/4
2/88
2/65
0/1
-

طبق جدول  6انتخاب و نمونهها ساخته شده و پس از 28
روز عملآوری در حمام آب مورد آزمایش قرار گرفتند.
شکل  ،3تصویر قرارگیری نمونهها در حمام آب را نشان
میدهد.

جدول  .6طرح اختالط نمونههاي مورد پژوهش
مصالح

شن

ماسه

سيمان

آب

الياف

وزن واحد حجم
(کیلوگرم بر متر مکعب)

880

835

400

200

1

شکل  .3عملآوري نمونههاي بتني در حمام آب

 .2-2تنظيمات آزمايشگاهي و اندازهگيريها
 .1-2-2مقاومت خمشي
طبق استاندارد  ،ASTM C78بارگذاری چهارنقطهای و
ابعاد تیرچه  100*100*350میلیمتر انتخاب شد.

32

فاصله دو تکیهگاه باالیی  100میلیمتر و فاصله دو تکیه
گاه پایینی  300میلیمتر انتخاب شد .بار عمودی با نرخ
بارگذاری  0/5میلیمتر در دقیقه اعمال شد .نحوه تنظیم
دستگاه و نمونه در شکل  4نشان داده شده است.
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شکل  .4نحوه تنظيم دستگاه  UTMو نمونه بتني

 .2-2-2مقاومت پس از ترک خوردگي
طبق استاندارد  ،ASTM C1399بارگذاری چهارنقطهای و
ابعاد تیرچه  100*100*350میلیمتر انتخاب شد.
فاصله دو تکیهگاه باالیی  100میلیمتر و فاصله دو تکیه-
گاه پایینی  300میلیمتر انتخاب شد .بار عمودی با نرخ
بارگذاری  0/6میلیمتر در دقیقه اعمال شد.
طبق استاندارد  ،ASTM C1399تیرچه قالببندی شده
یا برش خورده از بتن الیافی با استفاده از دستگاه
بارگذاری چهارنقطهای با استفاده از ورق فوالدی ،که به
نگهداشتن نمونه بتنی در سیکل بارگذاری اولیه کمک

میکند ،ترک میخورد .دلیل استفاده از ین ورق
فوالدی ،کمک به کنترل نرخ جابهجایی ،وقتی که تیرچه
ترک میخورد ،بود .بعد از اینکه تیرچه با روش مشخصی
ترک خورد ،ورق فوالدی خارج شده و تیرچه ترک
خورده برای بهدست آوردن اطالعات منحنی بار -جابه-
جایی دوباره بارگذاری میشود .مقادیر بار در مقادیر
جابهجاییهای مشخص شده در منحنی بارگذاری مجدد
میانگینگیری شده و برای محاسبه میانگین مقاومت
باقیمانده تیرچه استفاده میشود .نحوه تنظیم دستگاه و
نمونه جهت آزمایشهای میانگین مقاومت باقیمانده در
شکل  5نشان داده شده است

شکل  .5نحوه تنظيم دستگاه و نمونه جهت آزمايشهاي ميانگين مقاومت باقيمانده

 .3-2-2طاقت خمشي
جذب انرژی یا چقرمگی بر اساس آزمون استاندارد
 ASTM C1609بهدست میآید .مشخصات نمونه و آماده-
سازی دستگاه مشابه  ASTM C1399میباشد .با این
تفاوت که در این استاندارد بارگذاری در یک مرحله و با
نرخ  0/05میلیمتر در دقیقه انجام میگردد .نمودار نیرو-

تغییرمکان نمونه تیر منشوری با ابعاد مشخص از داده-
هایی که از تست خمش چهارنقطهای حاصل میشود رسم
شده و در نهایت مؤلفههای جذب انرژی یا چقرمگی با
محاسبه سطح زیر نمودار تا تغییرمکان مشخص بهدست
میآید.
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 .3نتايج آزمايشگاهي و بحث
 .1-3مقاومت خمشي
برای بهدست آوردن مقاومت خمشی نمونههای بتن
الیافی ،نمونهها طبق  ASTM C78ساخته شده و پس از
 28روز از عملآوری و قرار گرفتن در حمام آب ،تحت
بارگذاری خمشی چهارنقطهای قرار میگیرند .نمودار بار-
جابهجایی مرکز دهانه برداشت شده و با استفاده از
ماکزیمم نیروی خمشی و رابطه ( ،)1ماکزیمم مقاومت
خمشی بهدست میآید:

PL
()1
R 2
bd
که  Rمدول شکست یا مقاومت خمشی (P ،)MPa
ماکزیمم نیروی نشان داده شده توسط دستگاه (L ،)N
دهانه دستگاه ( b ،)mmعرض نمونه ( )mmو  dضخامت
نمونه ( )mmمیباشد .جدول  7و شکل  5مقاومت خمشی
برای نمونههای مختلف بتن الیافی را نشان داده شدهاند.

جدول  .7نتايج مقاومت خمشي نمونههاي بتني
رديف

نوع نمونه

1
2

نوع 1

3
4

ماکزيمم نيرو

مقاومت خمشي

مقاومت خمشي

درصد

()kN

()MPa

(ميانگين)

تغيير

15/44

4/63

15/38

4/61

15/33

4/60

15/44

4/63

14/34

4/30

14/90

4/47

13/73

4/12

13/89

4/17

9

14/00

4/20

10

16/62

4/99

14/89

4/47

5

نوع 2

6
7
8

11

نوع 3

نوع 4

12

15/60

4/68

13

13/10

3/93

12/50

4/05

13/70

4/11

14
15

معمولی

4/62

4/47

4/16

4/71

4/03

14/64

10/84

3/31

16/96

0/0

شکل  .5مقاومت خمشي نمونههاي بتن اليافي

34

مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل ،سال چهارم ،پیاپی سیزده  ،بهار 1397

دانشفر ،حسنی ،محمد علیها

نتایج جدول  7و شکل  5نشان داد که افزودن الیاف
به مخلوط بتنی موجب افزایش مقاومت خمشی به میزان
 16/96-3/31درصد نسبت به مقاومت خمشی بتن
معمولی میگردد .در این میان ،نمونههای بتنی حاوی
ترکیب الیاف نوع  4که ترکیبی از الیاف درهمتنیده و
شبکهای از جنس پلیپروپیلن بودند بیشترین افزایش
مقاومت خمشی را با  16/96درصد نسبت به بتن معمولی
نشان دادند.

 .2-3ميانگين مقاومت باقيمانده

آمده از تیری که در یک روش استاندارد ترک خورده)
محاسبه میشود .میانگین مقاومت باقیمانده برای هر تیر
با استفاده از بارهای تعیین شده در بارگذاری مجدد و در
جابهجایی مرکز دهانه  1/00 ،0/75 ،0/5و  1/25میلیمتر
و از رابطه ( )2بهدست میآید .نتایج میانگین مقاومت
باقیمانده در جدول  8و نمودار بار -جابه جایی مرحله دوم
بارگذاری نمونههای بتنی در شکل  6نشان داده شدهاند.
(ARS  (( P  PB  PC  PD ) / 4)* L / bd 2 )2
A

که  Pنیروی ثبت شده در جابهجاییهای مشخص (L ،)N

1

میانگین مقاومت باقیمانده طبق استاندارد
 C1399و با استفاده از جابهجایی مشخص تیر (بهدست
ASTM

طول دهانه ( b ،)mmعرض تیر ( )mmو  dضخامت تیر
( )mmمیباشد.

شکل  .6نمودار بار -جابه جايي مرحله دوم بارگذاري نمونههاي بتني با الياف در هم تنيده
جدول  .8نتايج مقاومت پس از ترک خوردگي براي نمونههاي مختلف بتن اليافي
رديف

نمونه

1
2
3
4

نوع 1
نوع 2
نوع 3
نوع 4

بهدلیل اینکه شکست بتن معمولی ترد بوده و نمونه
در بارگذاری اولیه میشکند ،اندازهگیری میانگین مقاومت
باقیمانده برای نمونههای معمولی بدون الیاف میسر نشد.
نتایج نشان داد که الیاف نوع  3میانگین مقاومت باقیمانده
بیشتری را در مقایسه با دیگر الیاف دارد .نمونههای بتنی

ميانگين مقاومت
باقيمانده ()MPa

0/47
0/73
0/77
0/13

حاوی الیاف نوع  3پس از شکست 18/51 ،درصد از
مقاومت خمشی اولیه را حفظ میکنند .مقادیر مقاومت
بعد از ترک خوردگی نمونههای بتن الیافی در جدول 9
ارائه شده است.

1 Average residual strength
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جدول  .9مقاومت بعد از ترک خوردگي نمونههاي بتن اليافي
مقاومت خمشي

ميانگين مقاومت

مقاومت بعد از

()MPa

باقيمانده()MPa

ترک خوردگي ()%

نوع 1

4/62

0/47

10/17

نوع 2

4/47

0/73

16/33

نوع 3

4/16

0/77

18/51

نوع 4

4/71

0/13

2/76

بتن اليافي

 .3-3طاقت خمشي

1

برای ارزیابی عملکرد خمشی نمونههای بتن الیافی،
طبق  ASTM 1609نمونههای تیرچه بتنی ساخته شده و
تحت بارگذاری خمشی چهارنقطهای قرار میگیرند.

نمودار بار -جابهجایی مرکز دهانه برداشت شده و مساحت
زیر نمودار بار -جابهجایی مرکز دهانه به عنوان طاقت
خمشی اندازهگیری میشود .جدول  ،10طاقت خمشی
برای نمونههای مختلف بتن الیافی را نشان میدهد.

جدول  .10نتايج طاقت خمشي نمونههاي بتن اليافي
نوع

شماره

طاقت خمشي

طاقت خمشي

نمونه

نمونه

()Jul

(ميانگين)

1

6/45

2

6/52

3

3

6/39

4

1

6/74

2

6/70

6

3

6/63

7

1

6/50

2

5/91

9

3

6/23

10

1

6/36

2

5/95

3

6/17

-

-

رديف

1
2

5

8

11

نوع 1

نوع 2

نوع 3

نوع 4

12
13

معمولی

بهدلیل شکست ترد نمونههای بتن معمولی ،امکان
اندازهگیری طاقت خمشی میسر نشد .همچنین ،بررسی
نتایج نشان داد که به طور کلی ،با افزایش مقدار مصرف
الیاف ،عملکرد خمشی و طاقت خمشی افزایش مییابد .با

6/45

6/69

6/21

6/16
-

توجه به نتایج مندرج در جدول  ،10بتنهای حاوی الیاف
نوع  4بیشترین طاقت خمشی را نتیجه دادند.

1 Flexural toughness
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 .4بررسي سطح مقطع شکست و الياف
پس از شکست نمونهها ،سطح مقطع شکست و نوک الیاف
مورد بررسی قرار گرفت .بررسی سطح مقطع شکست
نشان داد که شکست از ناحیه سنگدانهها اتفاق افتاده که
بیانگر عملکرد مطلوب مالت میباشد .همچنین ،بررسی

الف – سطح مقطع شکست

عکس میکروسکوپی نوک الیاف نشان داد که الیاف در
هنگام شکست نمونه دچار کشیدگی و پارگی شده و
بیرون کشیدگی الیاف رخ نداده است که نشان از عملکرد
مطلوب الیاف دارد .نمونهای از سطح مقطع شکست و نوک
الیاف نمونههای بتن الیافی در شکل  7نشان داده شده
است.

ب -عکس ميکروسکوپي نوک الياف

شکل  .7نمونهاي از سطح مقطع شکست و نوک الياف نمونههاي بتن اليافي

 .5نتيجهگيري
در این پژوهش ،مقاومت خمشی ،مقاومت پس از ترک
خوردگی بتن الیافی ،طاقت خمشی برای نمونههای بتن
الیافی با طرح اختالط یکسان و چهار ترکیب مختلف
الیاف اندازهگیری و تأثیر الیاف بر عملکرد خمشی بتن آنها
بررسی شد .نتایج اصلی پژوهش حاضر به شرح زیر است:
 طبق نتایج بهدست آمده ،اضافه نمودن الیاف به میزانیک کیلوگرم بر متر مکعب ،مقاومت خمشی را برای
نمونههای حاوی الیاف نوع  1به میزان  14/64درصد ،نوع
 2به میزان  10/84درصد ،نوع  3به میزان  3/31درصد و
نوع  4به میزان  16/96درصد افزایش میدهد .با توجه به
نتایج بهدست آمده ،الیاف نوع  4که ترکیبی از الیاف
درهمتنیده و شبکهای است بیشترین مقاومت خمشی را
بهدست آورد.
 بررسی نتایج آزمایش میانگین مقاومت باقیمانده نشانمیدهد که اضافه نمودن الیاف به میزان یک کیلوگرم بر
متر مکعب به بتن برای نمونههای حاوی الیاف نوع 3
(الیاف درهمتنیده از جنس نایلون) بیشترین و نوع 4
کمترین میانگین مقاومت باقیمانده را نتیجه میدهد.

 به طور کلی ،با افزایش مقدار مصرف الیاف ،طاقتخمشی افزایش مییابد .همچنین ،با توجه به نتایج
حاصله ،بتنهای حاوی الیاف نوع  2بیشترین طاقت
خمشی و نمونههای حاوی الیاف  4کمترین نتایج را نتیجه
دادند.
 با توجه به نتایج حاصله ،الیاف با شکل درهمتنیده ،علی-رغم جنس متفاوت (نایلون و پلیپروپیلن) تأثیر بیشتری
بر عملکرد خمشی بتن الیافی دارند و نمونههای حاوی
الیاف شبکهای نتایجی ضعیفتر از بتنهای حاوی
ترکیباتی از الیاف ماکروسینتتیک نتیجه دادند.
 با توجه به نتایج بهدست آمده ،استفاده از الیاف برایسازههایی که خمش و کشش در آنها از اهمیت باالیی
برخوردار است ،مانند روسازی بتنی ،که معیار طراحی آن
مقاومت خمشی است ،بسیار کاربردی بوده و لحاظ نمودن
تأثیر الیاف در طراحی سازههای بتنی موجب افزایش دوام
 ،ظرفیت باربری و طول عمر سازه و دستیابی به یک
طراحی با هزینه فایده زیاد خواهد گردید.
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