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چکیده
امروزه استفاده از بتن سبک سازه ای در جهت کاهش بار مرده و باال بردن ضریب اطمینان سازهها در برابر بارهای
لرزهای از توجه روزافزونی برخوردار است .از طرفی استفاده از الیاف در بتن میتواند راهحل مناسبی جهت بهبود
شکلپذیری و خواص مکانیکی باشد .این مقاله به بررسی تأثیر الیاف فوالدی و پلیپروپیلن بر مشخصات بتن سبک
حاوی اسکوریا میپردازد .میزان الیاف فوالدی و پلیپروپیلن در این مطالعه به ترتیب برابر با ( )% 0/8 - % 0/4حجم
بتن و ( )%0/4- % 0/2حجم بتن و با نسبت طول به قطر 22/5و 20میباشد .همچنین از مواد افزودنی نظیر فوق روان
کننده و میکروسیلیس استفادهشده است .در این مطالعه هفت ترکیب مختلف بتن سبک حاوی درصدهای مختلف
الیاف فوالدی و پلیپروپیلن ساخته شد و تحت آزمایشهای مقاومت فشاری،مقاومت کششی به روش دونیم شدن
قرارگرفتهاند که نتایج آزمایشها بیانگر تأثیر بهتر الیاف فوالدی نسبت به الیاف و پلیپروپیلن بر خواص مکانیکی بتن
سبک میباشد.
واژگان کلیدی :بتن سبک  ،الیاف فوالدی و پلیپروپیلن ،سبکدانه اسکوریا ،خواص مکانیکی
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Abstract

ایران کشور لرزهخیزی میباشد که بر روی نوار زلزله هیمالیا آلپ قرار دارد .زلزلههای طبس ،رودبار  ،بم گواه لرزهخیز بودن ایران
است .زلزلههای اخیر در ایران نشان میدهد که اکثر خرابیهای حاصلشده نه به خاطر آتشسوزی  ،سونامی و حوادثی ازایندست
بلکه به خاطر نیروی اینرسی زیاد ایجادشده در سازه وعدم تحمل سازه برای این بار بوده است (برگی.)1380 ،
استفاده از بتن سبک عالوه بر کاهش وزن بتن  ،کاهش هزینه در قالببندی ،کاهش ابعاد پی ساختمان،مقاومت بیشتر در برابر
آتش،عملکرد بهتر در چرخههای ذوب انجماد را نسبت به بتن معمولی به همراه دارند ).( Shafigh et al, 2011
بتن سبک با توجه به ویژگیهای خاصی که دارد دارای کاربردهای مختلف میباشد .ازجمله کاربردهای این نوع بتن استفاده از آن
در ساختوسازهای بلندمرتبه ،پلهای با دهانههای بزرگ ،سازههای دریایی ،مصالح زیراساس برای روسازی راه ،ونیز بهعنوان جاذب
انرژی در سازههای نظامی مدفون را میتوان نام برد ).(Babu, 2006
چندراه برای تولید بتن سبک وجود دارد.حذف بخش ریزدانه از کل سنگدانههای موجود در بتن ،که به آن اصطالحاً بتن فاقد
ریزدانه گفته میشود  ،راه دیگر تولید بتن سبک از طریق واردکردن حبابهای هوا با استفاده از افزودنیهای شیمیایی و مواد کف
زا که به آن بتن گازی یا بتن متخلخل (اسفنجی) گفته میشود و پرکاربردترین راه برای ساخت بتن سبک که استفاده از سنگدانه-
های سبک در بتن است ).(Demirbog˘a et al, 2001 ; Topcu, 1997 ; Al-Khaiat andHaque, 1998
طبق راهنمای  ACI 213-87بتن سبک سازهای بایستی دارای مقاومت فشاری استوانهای  28روزهای بیشتر از  11/2Mpaو وزن
مخصوص خشک آن کمتر از  1850kg/m3باشد .در کشور ایتالیا نیز مطابق آئیننامه  UNI 7548حداکثر وزن مخصوص بتن
سبک سازهای را  1850 kg/m3میدانند .ولی در کشور لهستان و آلمان بر طبق آئیننامههای  PN-91و  DIN 4219حداکثر وزن
3
مخصوص بتن سبک به  2000 kg/mمحدودشده است ).( European Union, 2000
با کاهش وزن (جرم حجمی) بتن  ،خواص مکانیکی آن نظیر مقاومت فشاری،مقاومت کششی،مدول گسیختگی و مدول االستیسیته
آن در مقایسه با بتن معمولی کاهش مییابد .یکی از روشهای غلبه بر این ضعف،مسلح نمودن بتن به الیاف مناسب
میباشد(صدرالدینی مهرجردی.)1322 ،
از میان انواع الیاف مصرفی،فلزی ،شیشهای ،طبیعی ،معدنی ،پلیپروپیلن و نایلون را میتوان نام برد( کرمی .)1330 ،الیافی که به
طرز تصادفی درون مخلوط بتن توزیع میشوند با پل زدن در عرض ترکها ،میتوانند نیروهای کششی عرض ترک را مهار کرده
درنتیجه ،از رشد ترکها جلوگیری نمایند(مهدی پور و همکاران .)1388 ،الیاف تحت کشش و یا کشش ناشی از خمش بسیار قوی
هستند .افزایش تعداد الیاف در واحد حجم بتن ،در ابتدا مقاومت و به طبع آن شکلپذیری نمونهها را تا نقطه شکست افزایش
میدهد سپس هرگونه افزایش بیشتر الیاف میتواند باعث گلوله شدن الیاف شود در این وضعیت الیاف نهتنها مفید واقع نیستند
بلکه باعث ایجاد حفره و خلل و فرج در مخلوط میشوند ) .(Beigi et al, 2013الیافهای فوالدی با دوختن ریزترکها و ترکها،
تردی بتن را با ازدیاد کرنشهای کششی کاهش میدهند که این وضعیت بهتری در شکلپذیری بتن سخت شده ایجاد میکند .
نقش مکانیکی الیاف تنها بعد از ظاهر شدن ترکخوردگی مشخص میشود ،این الیاف تا حد زیادی به بهبود رفتار بتن پس از نقطه
اوج منحنی تنش و کرنش در هنگام نرم شدن مواد کمک میکند ) .(Boulekbache and Hamrat, 2012الیاف فوالدی غالباً طول
بلند ،نرمی زیاد و مدول االستیسیته با دارند بنابراین پس از ایجاد اولین ترک بر روی ترکهای بزرگ پل زده و از گسترش آنها
جلوگیری مینمایند مشکالت کاربرد الیاف فوالدی ،اثرپذیری از میدانهای الکتریکی و مغناطیسی ،زنگزدگی و قیمت باال و
همچنین افزایش وزن سازه بتنی میباشد ( رشیدداداش و پیدایش.)1331 ،
پلیپروپیلن از خانواده پلی اولفینها است .الیاف پلیپروپیلن آب جذب نمیکند و عالوه بر آن در برابر قلیاییها و مواد شیمیایی و
کلر مقاوم هستند و خاصیت انتقال حرارتی کمی دارند  .این الیاف از طریق کشیدن و بسط دادن فیلم پالستیکی تهیه میشوند و
پسازآن بهصورت رشته جداشده در اندازههای الزم بریده میشوند  .الیاف پلیپروپیلن در دمای  163درجه سانتیگراد ذوب
میشوند درنتیجه اگر در بتن مورداستفاده قرار گیرند ،به هنگام آتشسوزی ،براثر ذوب شدن کانالهایی را در بتن ایجاد میکنند
بدین ترتیب مایعات و بخارآب امکان خروج از داخل بتن را پیدا میکنند و فشار داخلی ناشی از بخارآب موجود در بتن را کاهش
میدهند (حبیبی و همکاران.)1388 ،
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بهمنظور بهینه کردن طول و میزان استفاده از الیاف پلیپروپیلن در تحقیقات خود نشان دادند که همواره مقدار مشخصی از ذرات
ریز مانند خاکستر بادی یا میکروسیلیس برای پراکندگی بهتر و یکنواختتر الیاف الزم است ).(Qian et al, 2001
میکروسیلیس پودری است با وزن مخصوص فضایی  200تا  300کیلوگرم بر مترمکعب محصول فرعی حاصل از کورههای قوس
الکتریکی در جریان تولید آلیاژهای فروسیلیس میباشد .این ماده با داشتن بیش از  80درصد سیلیس باحالت غیر کریستالی و به
شکل ذرات ریز با قطر متوسط 0/1میکرون یک ماده پوزوالنی قوی است .میکروسیلیس یک ماده پوزوالنی و بسیار واکنشپذیر به
دلیل نرمی زیاد و مقدار زیاد دیاکسید سیلیکون غیر متبلور موجود در آن است.
در سالهای اخیر مطالعات و پژوهشهای فراوانی در ارتباط با بهبود مشخصات مکانیکی بتن صورت گرفته که ازجمله آنها میتوان
به مطالعات گستردهای که درباره تکنولوژی بتن الیافی در جهان انجامگرفته اشاره نمود .در این زمینه تحقیقاتی توسط (semsi et
) al, 2007و ) )Jianming et al, 1997در زمینه تأثیر الیاف فوالدی با نسبتهای طول به قطر متفاوت بر روی خواص مکانیکی بتن
انجامگرفته است که نکته مشترک همه این مقاالت تأکید بر تأثیر مثبت الیاف فوالدی بر خواص مکانیکی بتن سبک میباشد.
همچنین (ماهوتیان همکارانش )1330 ،در زمینه تأثیر الیاف فوالدی و پلیپروپیلن بر روی خواص مکانیکی بتن تحقیقاتی را انجام
دادهاند که نتایج نشانگر تأثیر نسبتاً کم الیاف و پلیپروپیلن در بهبود مقاومت خمشی و کششی و کاهش مقاومت فشاری در
مقایسه با الیاف فوالدی است.
) )KÖksal et al, 2008تحقیقی را در ارتباط با ترکیب میکروسیلیس و الیاف فوالدی برای رسیدن به مقاومت باال انجام دادند که
نتایج نشان میدهد که الیاف باعث افزایش خصوصیات مکانیکی بتن شده است که میزان افزایش مقاومت توسط الیاف با افزایش
درصد میکروسیلیس کاهش مییابد .همچنین حضور الیاف باعث چشمگیر در مقاومت خمشی و کششی شده است.
) )Sivakumar and Santhanam, 2007به بررسی الیافهای مختلف بر روی خواص مکانیکی بتن پرداختند .در این تحقیق از الیاف
فوالدی قالبدار ،پلیپروپیلن ،شیشه و پلیاستر استفادهشده است .با توجه به نتایج میتوان دریافت که الیاف فوالدی عملکرد
بهتری در مقایسه با الیافهای دیگر داشته است .همچنین ترکیب الیاف باعث افزایش چشمگیری در خواص بتن نگردیده است.
 -2برنامه آزمایشگاهی:
 -1 -2مصالح مورداستفاده:

سیمان مورداستفاده در این تحقیق از نوع پرتلند نوع  2تولیدشده در کارخانه سیمان هگمتان بوده که دارای توده ویژه
 3150kg/m3و سطح مخصوص  2300cm2/grمیباشد .همچنین از دوده سیلیس تولیدشده در کارخانه صنایع فرو آلیاژ ایران (ازنا)
بهعنوان مواد پوزوالنی در همه طرحها استفادهشده است .توده ویژه دوده سیلیس استفادهشده  2120 kg/m3میباشد که مشخصات
شیمیایی سیمان و دوده سیلیس در جدول  1آمده است .همچنین ماسه مصرفی با قطر ذرات بین 0تا  4/15mmو از نوع
رودخانهای بوده که وزن مخصوص ظاهری در حالت  SSDو جذب آب آن به ترتیب  2520 kg/m3و 3درصد میباشد .بهمنظور
کسب روانی مطلوب از فوق روان کننده  P10-3Rاستفادهشده است که مشخصات آن در جدول شماره  2آمده است .مشخصات
الیاف فوالدی و الیاف پلیپروپیلن در جدول  3آمده است.
جدول( :)1آنالیز شیمیایی سیمان و دوده سیلیس
SO3

MgO

Fe2O3

AL2O3

Cao

SiO2

2/43

1/55

3/82

4/35

23/24

21/54

سیمان

0/1

0/31

0/81

1/32

0/43

35/1

میکروسیلیس
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جدول( :)2مشخصات فوق روان کننده

جدول( :)3مشخصات الیاف

نام

P10-3R

نوع

پلی کربوکسیلیک اتر اصالحشده

ظاهر

سبز تیره
1.1± 0.02
7±1

مایع

طبیعت یونی

آنیونی

نام

الیاف فوالدی

الیاف پلیپروپیلن

شکل

قالبدار

صاف

چگالی ()kg/m3

طول ()mm

50

12

PH

قطر()μm

800

200

حالت فیزیکی

چگالی ()g/cm3

7.85

0.9

حد پایین ASTM

ماسه مصرفی

1

10

اندازه الک )(mm

Abstract

حد باالی ASTM

درصد عبوری ()٪

100
80
60
40
20
0
0.1

شکل( :)1دانهبندی ماسه

حد پایین ASTM
حد باالی ASTM
اسکوریای مصرفی

10

100

درصد عبوری ()٪

100
80
60
40
20
0
1

اندازه الک )(mm
شکل( :)2دانهبندی اسکوریا
جدول( :)4مشخصات فیزیکی سنگدانه
جذب آب ()٪

چگالی()Kg/m3

اشباع با سطح
خشک()SSD

خشک

2520

2380

1650

1542

30دقیقه

24ساعته

10.15
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 - 2 -2طرحهای اختالط و آمادهسازی نمونهها

Abstract

در این پروژه نسبت آب به مواد سیمانی در همه طرحها ثابت و برابر 0/3در نظر گرفتهشده و به میزان  10درصد از مواد سیمانی با
دوده سیلیس جایگزین شده است.الیاف مورداستفاده در این پروژه الیاف فوالدی قالبدار با طول  50میلیمتر و الیاف پلیپروپیلن
با طول  12میلیمتر میباشد .اختالط بتن الیافی معموالً به دو گونه متفاوت توسط محققین انجام میگیرد .بعضی ابتدا به اختالط
خشک الیاف با مصالح سنگی و سپس افزودن مواد سیمانی و آب پرداختهاند ) .(Aydin, 2007اما بعضی دیگر ابتدا به ساخت بتن
بدون الیاف پرداخته و در پایان  ،الیاف را به مخلوط اضافه میکنند).)GrÜnewald and Walraven, 2001 ; Duzgun et al, 2005
در این پژوهش ترتیب اختالط مصالح برای ساخت بتنها اینگونه بود که ابتدا سبکدانههای خشک با قسمتی از آب اختالط مخلوط
شده که جهت پیش مرطوبی سبکدانهها این مرحله تا  30دقیقه به طول انجامید .سپس مواد سیمانی که شامل سیمان و دوده
سیلیس میباشد به مخلوط اضافهشده و بعدازآن مقدار دیگری از آب به همراه فوق روان کننده به مخلوط اضافه گردید .درنهایت
ماسه به داخل مخلوطکن ریخته شده و باقیمانده آب در حین اختالط مصالح اضافه شد .در طرحهای حاوی الیاف  ،الیاف بهآرامی
در مخلوط در حال چرخش پا شیده شد تا پراکندگی و یکنواختی مطلوب الیاف در کل بتن به دست آید .عملیات اختالط بهگونهای
انجام گرفت که آب معادل جذب آب نیمساعته مصالح که قبالً اندازهگیری شده است  ،جذب مصالح گردد .پس از ساخت بتن
0
مطابق الگوی فوق  ،عملیات نمونهگیری جهت بررسی خواص مکانیکی انجامشده و پس از پر کردن قالبها  ،نمونهها در دمایC
 20±2در محیط آزمایشگاه به مدت  24ساعت نگهداری شده و بعد از گذشت این زمان و باز کردن قالبها نمونهها تا زمان
آزمایش تحت عملآوری مرطوب در دمای آزمایشگاه قرار گرفتند.
جدول  5طرحهای اختالط را نشان می دهد.
جدول( :)5طرحهای اختالط
الیاف فوالدی

الیاف پلیپروپیلن

روان کننده

اسکوریا

ماسه

آب

میکروسیلیس

سیمان

kg/m3

kg/m3

kg/m3
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 -3جزییات آزمونهها و آزمایشهای انجامشده
جهت بررسی خواص مکانیکی طرحهای اختالط ارائهشده آزمایشهای مقاومت فشاری،مقاومت کششی به روش دونیم شدن برزیلی
بر روی آزمونههای عملآوری شده در شرایط مرطوب انجام گرفت .خالصهای از نوع ،ابعاد آزمونهها و روشهای آزمایش در جدول
شماره  1آمده است.
جدول( :)6خالصه آزمایشهای بتن سخت شده
نوع آزمون
مقاومت فشاری
مقاومت کششی (برزیلی)

ابعاد آزمونه) (cm

10×10×10

 28روزه

Ø 03×51

 28روزه
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 -4نتایج آزمونهای بتن سخت شده
 -1-4مقاومت فشاری

شکل  3نتایج مقاومت فشاری طرحهای اختالط بتن را نشان میدهد.
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شکل( :)3نمودار مقاومت فشاری

Abstract

با توجه به نمودارها مشاهده میشود که الیاف پلیپروپیلن باعث کاهش و الیاف فوالدی باعث افزایش مقاومت فشاری میشود.
افزایش الیاف پلیپروپیلن از  0به  1/8و 3/2کیلوگرم بر مترمکعب به ترتیب موجب کاهش  % 4/13و  % 8/2شد .همچنین
ترکیب الیاف فوالدی و پلیپروپیلن سبب افزایش مقاومت فشاری شده که بیشترین مقدار افزایش آن % 10/34میباشد .تأثیر
ناچیز الیاف بر روی مقاومت فشاری در کارهای مطالعاتی دیگران نیز گزارششده است )al,2005 ; Ali Libre et al, 2011
.(Shafigh et al, 2011; Duzgun et
افزایش مقاومت فشاری تحت تأثیر الیاف فوالدی را میتوان بدینصورت توجیه نمود که وجود الیاف باعث به تأخیر افتادن رشد
ریزترکها در بتن میگردد که درنتیجه باعث افزایش مقاومت و کرنش تحت بار حداکثر خواهد شد.
اما دلیل کاهش مقاومت فشاری تحت تأثیر الیاف پلیپروپیلن را میتوان در دشواری مخلوط کردن الیاف در بتن ,افزایش
حفرات ,محبوس ماندن هوا و ایجاد فضای خالی به خاطر افزایش درصد حجمی الیاف دانست (حسینعلی بیگی.)1388 ،
 -2-4مقاومت کششی به روش دونیم شدن استوانه

آزمایش مقاومت کششی برای تعیین مقاومت کششی بتن به روش دونیم شدن نمونههای استوانه انجام شد .نمونهها در سن
 28روزه مورد آزمایش قرار گرفتند .شکل  4و جدول  1نتایج مقاومت کششی را نشان میدهد.
جدول ( :)7نتایج مقاومت کششی
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نمودارها نشان میدهد که حضور الیاف باعث افزایش مقاومت کششی بتن گردید بهطوریکه با افزایش الیاف پلیپروپیلن از 0
به  1/8و  3/2کیلوگرم بر مترمکعب افزایشی در حدود  % 2/1و  % 11/25به دست آمد .همچنین ترکیب الیاف فوالدی و
پلیپروپیلن سبب افزایش مقاومت کششی شده که بیشترین مقدار افزایش آن  %21میباشد و نشانگر حضور مؤثر الیاف فوالدی
در بهبود مقاومت کششی است که این افزایش مقاومت در کار محققین دیگر ازجمله آقایان  chenو  Liuدر بتن سبک حاوی
 EPSو آقای  Kayaliو همکاران دیدهشده است ) .)Kayali et al, 1999 ; Chen and Liu, 2005علت افزایش مقاومت از طریق
استفاده از الیاف فوالدی میتواند افزایش تحمل کرنش کشش به هنگام شکافته شدن الیاف از طریق انتقال تنشها از ماتریس
به الیاف باشد.البته در طرحهای  2و 1مقاومت کششی با افزایش الیاف کاهشیافته زیرا اگر مقدار الیاف از یک مقدار معین
تجاوز کند ،با عمل انباشتگی موجب ضعف در کشش میشود (برنجیان و همکاران.)1333 ،

 -5نتیجهگیری:
 الیاف پلیپروپیلن باعث کاهش و الیاف فوالدی باعث افزایش مقاومت فشاری میشود .افزایش الیاف پلیپروپیلن از  0به 1/8و 3/2کیلوگرم بر مترمکعب به ترتیب موجب کاهش  %4/13و  % 8/2شد.
 -ترکیب الیاف فوالدی و پلیپروپیلن سبب افزایش مقاومت فشاری شده که بیشترین مقدار افزایش آن % 10/34میباشد.

Abstract

 حضور الیاف باعث افزایش مقاومت کششی میگردد بهطوریکه با افزایش الیاف پلیپروپیلن از  0به  1/8و3/2کیلوگرم برمترمکعب افزایشی در حدود  % 2/1و  % 11/25به دست آمد.
 ترکیب الیاف فوالدی و پلیپروپیلن سبب افزایش مقاومت کششی شده که بیشترین مقدار افزایش آن  %21میباشد. در طرحهای  2و  1مقاومت کششی با افزایش الیاف کاهشیافته زیرا اگر مقدار الیاف از یک مقدار معین تجاوز کند ،با عملانباشتگی موجب ضعف در کشش میشود.
 -6مراجع
برگی  ،خسرو ،اصول مهندسی زلزله ،انتشارات دانشگاه تهران.1380 ،
صدرالدینی مهرجردی ،نورالدین ،شناخت طرح وکاربرد بتن سبک در ساختمان ،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.1322 ،
کرمی ،محمد؛ قوچی ،رامین ،)1330( ،بررسی وضعیت مقاومت فشاری و مدول اال ستیسیته بتن خودتراکم الیافی  ،همایش ملی اصالح
الگوی تولید و مصرف 16 ،و  17مهر.
مهدی پور ،ایمان؛ آرین مقدم ،ساالر ؛ دیبایی ،محمد مهدی ؛ علی لیبر ،نیکالس ،)1388( ،بررسی خواص رئولوژی و میکانیکی بتن ریزدانه
خودتراکم مسلح به الیاف پلی پروپیلن  ،هشتمین کنگره ملی 21 ،تا  23اردیبهشت.
رشیدداداش ،پانته آ ؛ پیدایش ،منصور ،)1331( ،بررسی مقاومت و طاقت خمشی و مقاومت ضربه بتن الیافی هیبریدی فوالد  -پلی
پروپیلن  ،نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی اصفهان 21- 19 ،اردیبهشت.
حبیبی ،سیما ؛ نیلفروش زاده ،حسین ؛ قربانی شبستری ،سیاوش ،)1388( ،بررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر روی استحکام و مقاومت
حرارتی بتن ،مجله علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی نساجی ،سال چهار شماره دو  ،بهار وتابستان.
ماهوتیان ،مهرداد ؛ بهرادی یکتا ،سجاد ،تاثیر الیاف فوالدی وپلی پروپیلن بر مشخصات مکانیکی بتن سبکدانه حاوی لیکا وپومیس ،اولین
کنفرانس ملی بتن سبک ،دانشگاه تهران.1330 ،
حسینعلی بیگی ،مرتضی؛ پور نیک بین ،محمد ؛ باباجانی ،میالد ،بررسی تاثیر الیاف های مختلف بر روی خصوصیات مکانیکی بتن
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